
Af Cora Petersen f. Nyegaards 
Ungdomserindringer.

Ved L. F. la Cour.

Som en Art Supplement til og 
Fortsættelse af den af Overlærer 
F. Matthiessen forfattede Afhandling: 
Soro for Hundrede Aar siden, optaget 
i Aarbog for Historisk Samfund for 
Soro Amt 1913, S. 67—104, meddeles 
her Uddrag af Fru Cora Petersen, 
f. Nyegaards Ungdomserindringer, 
der velvilligst er stillet til vor Raa- 
dighed af Forfatterindens Datter, 
Frk. Cora Petersen, Soro.

Til Indledning blot følgende Oplysninger:
Cora Petronella Nyegaard blev fodt 12. Januar

1812 paa Frederikskilde ved Soro som Datter af 
den davau-ende Ejer, senere Justitsraad, Peder Ni
colai Nyegaard (1779—1862) og Hustru Catharina 
Elisabeth Ross (1787—1847). 16. Maj 1845 blev hun 
i Liunge Kirke viet til Sognepræst for Jydstrup og 
Valsølille Alexander Christian Petersen (1811 — 1901). 
Ilun har komponeret Melodier til mange Salmer og 
Sange (saal. Rejs op dit Hoved, al Kristenhed, Sov 
sødt Barnlille, Min Sol, mit Lys, min Glæde; Ved
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Kristianssand o. fl.) og dode i Jydstrup Præstegaard 
28. April 1891.

Som gammel Pra>stefrue nedskrev hun i Aarene 
omkring 1888 efter sine Borns Ønske sine Erindringer.

Krederikskilde ved Soro.

Ved den dejlige Tiustrup Soe ligger Frederiks- 
kilde, hvor jeg den 12. «Januar 1812 forste Gang 
saae Dagens Lys. Min Fader havde, Aaret iforvejen, 
kiobt denne smukke Eiendom af forhenværende 
Styrmand Jorgen Fenger, som, paa Grund af deran
gerede Pengeforhold, maatte skille sig ved „sin 
jordisk«' Lyksalighed“, som han kaldte det, da han 
solgte den til min Fader. Der var en stor Ilave og 
Lund, som gik lige ned til Soen, og mange smaa 
Skove omkrandsede det smukke Hjem.

Der voxede jeg op blandt mange Sodskende: 
da jeg var 10 Aar gi., havde jeg 5 yngre Sodskende: 
Betty. Harald, Conrad, Amalia og Augusta; min 
«vidste Soster, Meta, var fod paa Svinningegaard 
ved Holbæk d. 21. November 1810. — Begge mine

4
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Foneldre var meget musikalske; min Moder var 
meget udviklet i Klaveerspil og Sang, min Fader 
holdt af sin Guitar og sang meget, saa vi Born kom 
tidlig ind i Musikens Verden; vi kom til Klaveret, 
da vi var (5—7 Aar gamle; min Moder lærte os selv 
i endeel Aar.

Da jeg var 10 Aar, tog mine4 Foneldre en Hus- 
herer, Student J. Th. Gad, som skulde forberede 
Harald og Conrad til Latinskole og undervise heb» 
Flokken. Det var Bestemmelsen, at mine Brødre 
skulde paa Sorø Academie — just 1822 blev Grund
stenen lagt til denne stolte Bygning — vi vare alle, 
Hr. Gad med, ude i Soro at see paa den Høitidelig- 
hed; allerede i 1825 var det saavidt, at der kunde 
begyndes med Skolen, og mine Brødre kom d<»t 
Aar derind; forst i 1827 blev det indviet, hvorom 
senere. Hr. Gad, som vi holdt meget af, maatte 
tilbage til Hovedstaden og fortsatte sine Studier, 
saa mine Forældre antoge en anden Huslærer, th<»ol. 
Student Linderup, Aand førend mine Brodre skulde 
i Skole; en kort Tid blev han derefter hos os og 
underviste Meta, Betty og mig, men saa reiste han 
bort, og min Fader herte os videre frem i Sprog 
og andre gode Ting. Min Moder beholdt Musik- 
Undervisningen og Haandarbejder m. m.; viden' 
kunde hun ikke bringe det ved Siden af sin store 
Husholdning. Og imidlertid havde jeg faaet 2 smaa 
Sodskende: Georg og Elise, saa der var for hende 
nok at tage vare. Efterhaanden maatte vi addre 
Søstre jo hjelpe hende med at faae de yngre frem; 
vi maatte tidlig tage I)e<*l i alslags huslig Gjerning, 
dog ei anderledes, end at ,.L<erdommeii“ ikke blev 
forsomt: min Fader holdt os med megen Fasthed 
til at skrive Stile, bese franske og tydske Bøger,
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selv heste han stadig hoit for Familien om Aftenen 
og havde et eget Greb paa at udvikle os i gode 
Kundskaber, indtil vi bleve eonfirmerede. Min Fader 
havde reist meget i sine unge Aar, været i Vest
indien i 8 Aar; han kunde Engelsk ligesaagodt som 
sit eget Modersmaal, Fransk særdeles godt, og Tysk, 
saa vi slap nemt til at here de levende Sprog — 
han havde selv saamegen Interesse for dem.

P. X. Xyeganrd. C. E. Nyegaard, f. Ross.

Vi havde en gammel Bedstemoder Nyegaard, 
min Faders Moder, i Huset i 12 — 14 Aar; hun var 
lam af Gigt, laae altid i Sengen; vi Børn holdt 
meget af hende — hun hjalp ogsaa ofte med Raad og 
l)aad. Til Metas og mit Confirmations-Udstyr hjalp 
hun betydelig, ogsaa da mine Brødre kom i Skole 
— hun dode 1827: os tre addste Sostre efterlod hun 
hver en Obligation paa ICO Rdlr. —

Mine Foraddre havde mange Ungdomsvenner* 
4*
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som besøgte os; i Liunge var dengang Pastor Lang
hoff, der var gift med min Moders Cousine (Tante 
Langhoff), f. Helene Henningsen-Treschouw, saa 
der fra den Kant var mange Sammenkomster. I Sorø 
var jo Geheimeraad Stemann Amtmand, givt med 
Petronclle Wasserfalls Søster*), alsaa min Moders 
Moster. I deres Hus kom vi Alle meget indtil 1S27, 
da Geheimeraad Stemann blev Minister under 
Frederik Gte. Som Følge deraf voxede vi Børn øp 
i megen Selskabelighed: Stemanns Familie med 
deres talrige Slægt og Venner kom meget til det 
smukke Frederikskilde. I)a Harald og Conrad 1825 
kom til Sorø, begyndte en livlig Samfærdsel dertil. 
Fonvidre og Søstre vare jo altid indbudru» til Fester 
og smaa Concerter, som Musiklærer Pedersen satte 
i Gang. Meta og jeg kom, paa Søstrene Stemanns 
venlige Foranstaltning, til at synge med i Chor: de 
toge sig altid saa smukt af os i alle Henseender, 
hvor det stod til deres Kaadighed. —

Foraaret 1827, 22. April, bleve Meta og jeg 
konfirmerede i Liunge af Pastor Olsen. Kort efter, 
21. Mai, blev Sorø Academie indviet med stor Høj
tidelighed — Kongen var selv derude, med alle 
sine Mænd, Prinds Ferdinand førte Dandsen op med 
Rektor Taubers Datter til det store Bal, jeg oft<» 
har omtalt; det var det første ston» Bal, jeg var 
paa. En ny Cantate af Ingemann og Musikhvrer 
Pedersen blev opført, — mange af Eleverne sang med.

Efteraaret 1829 kom jeg til Stemanns i Sorø: 
Kammerherre Christian Ludvig Stemann var bleven 
Amtmand der efter sin Fader; han var givt med 
[Anna] Joachimine Henriette Xeergaard (her fra

*1 Cathrine Elisabeth W asserfall f 17G7 -1K5O.
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Skioldeiuesholm); hun var meget svagelig af Bryst
syge og sygnede hen de første Aar, jeg var dei\ 
Jeg var dengang kun 17 Aar og havde kun liden 
Lyst til at være Lærerinde; men jeg maatte føie 
mig efter mine Foneldres Ønske. GI. Tante Stemann 
med Familien havde selv anmodet mine Foraddre 
herom, og, saa nødig som jeg den Gang vilde, 
maatte jeg forlade mit kiære deilige Hjem, hvor jeg 
Aar for Aar fik mere og mere Tnteresse for Alt, 
hvad der omgav mig, — og saa den store Sødskende- 
kreds. Jeg skulde undervise Elise, den Gang 8 Aar 
gi., Poul og senere Johan i Sprog, Musik, Broderie 
og mange andre gode Ting. Det var mig da en 
Lettelse, at Soro laae kun en lille Miil fra Frederiks- 
kilde, og at mine Brødre den Gang vare paa Acade- 
iniet. Den fromme Anna Stemann døde September (15.) 
1832, — Eleonora Stemann styrede derefter Huset i 
over et Aar. Nær havde jeg glemt at meddele, at Betty 
Steman (senere Fru Helftjzen) blev fød Januar (13.) 
1830; var altsaa meget lille, da Moderen døde. Der 
var en meget flink Bonne Christiane Jappe, som de 
havde med fra Kanders, og som blev der i 12- 13 Aar.

Paa denne1 Tid, omtrent, var det Rosenorns kom 
til Sorø. Ritmester Rosenørn, som var givt med 
den ældste af Søstrene Stemann, min Moders kiære 
Gousiner, blev af sin Svigerfader, dengang Præsident 
i Cancelliet, kaldet til at være Land og So Krigs- 
commissair, skulde boe i Sorø; — han havde været 
Enkemand, havde 3 Børn: Helene (senere Fru Olrik) 
— Matthias, senere Amtmand i Randers, — Peter 
Eleon, som blev Inspecteur ved Herlufsholm. Der 
kom 2 nye Børn til i Sorø: Cathrine (senere Fru 
d’Acqueria) og Poul Christian, som blev Militair.

I denne Familie fandt vi Alle snart et rart
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Hjem, efterhaanden og det i mange Aar derefter. 
For min Moder var det en god Erstatning for hvad 
hun savnede, da de gamle Stemanns reiste til Kioben- 
havn, navnlig den gamle kiære 'Pante, der altid havde 
været hende som i Moders Sted. Vi kom jo ofte fra 
Fredcrikskilde til Soro og bleve altid hos liosenorns 
modtagne med sau’deles Velvillie og al Gjæstfrihed.

I de 4 Aar, jeg var hos Stemanns, var der me
gen Selskabelighed og megen Musik. Den dygtige 
Musiklærer Pedersen bragte hver Vinter 4— 6 smaa 
Concerter frem paa Academiet udforte af Dilettanter 
og Skolens Elever og Lærere: han forstod saa godt 
at bruge og udvikle de musikalske Knvfter, han 
fandt, og Gamle og Cnge kappedes om at hjelpe 
ved disse smaa Concerter, hvor der dog blev udhul 
mange store Ting, som f. Ex. alle Finalerne af 
Mozarts Operaer, de 4 Aarstider af Haydn, Schillers 
Klokkesang, Sangens Magt, Jesu syv Ord paa Kor
set. Ilaydn-Cantater o. s. v.

Mine daglige Pligter i Stemanns Hus kom jeg 
snart efter: de nye Forhold, under hvilke jeg lovede, 
herte jeg ogsaa snart at rette mig efter. Jeg spad
serede af og til hjem, det var kun en lille Miil, 
naar man gik over Liunge Marker. Poul, den næst- 
addste af Børnene, kom i llerlufsholms Skole det 
sidste Aar, jeg var der.

I Foraaret 1S33 givtede Kammerherre Stemann sig 
med Froken Augusta Tilliseh — hun blev en g?xl Sted
moden* for de 4 Born, som just vare i en Alder, hvor 
de tnvnge til en fornuftig Moders Opdragelse.

Efteraaret 1N33 vendte jeg tilbagf» efter mit eget 
Onske, til Frcderikskilde, mit kjære Hjem, hvor jeg- 
var glad ved at komme tilbage til min Familie, og 
til den Virksomhed, jeg havde forladt — i 4 Aar.
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Men jeg havde lært meget af mit Ophold i 
Stemanns Hus, nydt meget Godt i saamange Hen
seender, og ikke mindst af Selskabelighed og Mu
sik, som dengang var i sin Opblomstringstid i Soro.

Jeg spillede engang, paa Academiets Concerter, 
en Klaveer-Concert af Moschelles (da jeg var ls Aar 
gi.) til et helt Orchester-Aceompagnement; dette 
morede mine Fonvidn» meget —. Musiklærer Pe
dersen havde, strax da han kom til Soro, dannet et 
heelt lille Orchester; han var Capelmusicus ved 
Theatret, fik med Lethed endeel Instrumenter ud 
fra Kbhvn., og hvad han ikke havde, skaffede 
Academiet strax; han fik de unge Studenter til at 
behandle Valdhorn, Fagot, Violoncell, Violin o. s. v., 
og Lærerne gjorde sig en Fornøielse af at være 
med. Professor Peder Hjort spillede Hoboe, Prof. 
August Rothe (franske) blæste Finite, Professor 
Mundt spillede en meget god Bratsch, Gymnastik
lærer Jung Contrabas — naar Ingemann vilde væn» 
med spillede han paa Triangel. Musiklærer Pedersen 
selv spillede Primo Violinen. Nogle musikalske 
Herrer fra Slagelse og Ringsted hjalp undertiden 
med. Det var meget livligt at have Orchesteret til 
Accompagnement til alle de smukke Sang Numere, 
der bleve udforte. At Orchesteret bestod af flere 
Personer, end jeg her har nævnet, følger af sig 
selv — jeg har jo kun antydet Hovedpunkterne.

At de ofte omtalte store, prægtige Baller paa 
Academiet vare mig til stor Fornøielse, behøver jeg 
neppe at omtale, jeg holdt meget af at dandse, 
morede mig altid udmærket.

Ogsaa i Familierne i Byen var der ofte „en 
lille Dands“, hvor jeg næsten altid var med. Der 
var flere rare Familier, jeg jevnlig besøgte, Portar
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Wendelboes, hvor dor var 4 voxne Born, vel lidt 
ældre ond jog, möget musikalske. Oberst Pent,:'s. 
hvor der var 3 voxne Dotre, Povelsens (Godsforvalte
ren), som forte et meget stort Hus, Musiklore) Peder
sens. hvor der var mange Børn, dengang Alle voxno. 
Etatsraad Fstrup (Kongsdal) var dengang Academiets 
Director, der blev fort et smukt I lus, hvor man 
havde mange Fornoielser. Hos Ingenianns holdt jeg 
meget af at komme, Fru Ingemann holdt meest af at 
vivre hjemme, men ham, den fromme, venlige Dig
ter, saae man allevegne. Blandt de mange vakre 
Professor Familier, var der flere, der førte et smukt 
Hus, Hjorts, Wilsters, Hauchs. Franske Rothes, hvor 
jeg af og til Rom, og med hvem jeg senere vedlige
holdt Forbindelse, efterat jeg havde forladt Sorø.

Landskabsmaler Harder boede meget smukt over 
Klosterporten. Pastor Sommer var dengang Præst i 
Soro, en meget gammel Mand.

Mine Brodn* Harald og Conrad bleve, omtrent 
paa den Tid, Studenter og flyttede saa fra Academiet 
til det saakaldte „Regentsen“ paa Torvet: der boede 
Professor Wilster.

Det samme Aar, jeg kom hjem igen, kom Pastor 
J. F. Fenger til Liunge efter Pastor Olsens Død; 
han blev efterhaanden en Husven for hele vor Fa
milie; han var meget musikalsk, havde mange gode 
Forbindelser, og der kom snart mange af hans 
Venner til Liunge, som han næsten Alle førte til 
Frederikskilde, saa vi kom snart ind i mange nye 
Bekjendtskaber. 8. Juni 1834 holdt han Bryllup med 
Marie Magdalene Boesen, Datter af Justitsraad 
Boesen i Rentekamret og Frøken Hainmerich. Fengers 
ældste Broder, Pastor Peter Fenger, var dengang 
Præst i Slotsbjergby tæt ved Slagelse.
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Mine Sostro Amalia og Augusta vare nu i Con
firmations Alderen, de ble ve confirmerede i Liunge 
et Aars Tid efter.

I mit Hjem var alt lutter Virksomhed; vi ældre 
Sostre deelte Arbeiderne imellem os, skiftedes til at 
tage os af det store Hus og de mindre Sodskendes 
Undervisning — Syening og mangfoldige Ting. Min 
Moder besørgede selv Meieriet (der var vel 30—40 
Koer), alt blev vel indrettet, saa Arbeiderne kunde 
gaae for sig — Tiden blive godt benyttet.

Musiken blev aldrig forsomt, — de yngre Sød- 
skende Georg og Elise kom til Klaveret, da de var 
6—7 Aar, ligesom, tidligere, vi ældre; nu kunde vi 
jo hjælpe dem godt fremad. —

Georg havde betydelig musikalsk 'Paient. En
hver skulde jo have Lov til at ove sig paa Kla
veret, saa det gjaldt jo at passe paa Tiden, saa at 
Alting kunde komme til at gaa ordentlig og regel
mæssig.

T Aaret 1885 indtraf mine Forældres Sølvbryllup 
— det var d. 1*2. Januar, altsaa i Hjertet af Vinte
ren. Mine Forældre vilde helst, det skulde gaae af 
i Stilh<»d — der kom kun Præstens, Kastrups, et 
Par af Pastor Stabelis Døtre fra Tiustrup, mine 
Brødre fra Sorø og et Par af deres Kamerater. 
Det hele blev som et net lille Aftenselskab, saa tog 
Enhver til sit. Harald og Conrad havde bedet Prof. 
Christian Wilster om at skrive en Sølvbryllups Sang; 
de sidste Linier af Sangen lode saaledes:

..Gid Solverkrandsen gulnes niaa, 
gid Solverkrandsen gulnes maa 
til Livets Aften silde, 
at der en gylden Fest kan staae 
paa gande Frederikskilde!
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Mon dette smukke Ønske skulde nu aldrig gaae 
i Opfyldelse. — Denne Sang findes i mine skrevne 
Sang Beger.

Min Moder havde en meget smuk Sangstemme, 
en hoi, velklingende Sopran — 2 Oktaver i Omfang 
fra C til C — hun sang med Lethed hvad d<*r laae 
indenfor de 2 Oktaver. Hun conserverede sin Stemme 
til hun var, omtrent, 40 Aar, — accompagnerede 
sig selv til alt hvad hun kunde synge, — indtil jeg 
tog fat for at lette paa Sangen; hun havde i sin 
Ungdomstid havt de bedste Lærere til Musik Under- 
viisning, som dengang fandtes i Hovedstaden. — Min 
Fader havde aldrig havt Musikunderviisning — han 
hjalp sig med sit medfødte Talent og gode Øre; 
han kunde en utrolig Mamgde Smaasange udenad, 
som han havde samlet paa sine mange Rejser, og 
naar han fik fat paa sin gamle, velkendte Guitar 
(fra Fredrik den andens Tid) kunde han fornoie sig 
selv og Andre mangegange med at synge sine 
franske, engelske, tvdske, ja spanske og danskt» 
Sange, som han kunde udenad.

Alle vi Sødskende sang fra tidligste Tider, der 
blev sunget meget, allevegne hvor vi færdedes, og 
efterhaanden i Omgang med gode Venner, blev vi 
kaldet Sangfugle Familien fra Frederikskilde. Min 
Søster Augusta var den, der nærmest havde arvet 
min Moders deilige Sangstemme. Paa Tiustrup Sø 
blev der sunget meget, paa Skov toure, Rotoure, 
og mangen skiøn Sommeraften, vi bragte det saa- 
vidt at vi sang dobbelte Qvartetter paa Søen, hver 
Qvartet i sin Baad — vi havde to smukke Baade, 
den ene rummede 10, den anden 8 Personer.
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Fra Soro kom der mange Gjæster, de fleste af 
Familierne vare musikalske, saa det hjalp godt til 
Opmuntring og Ldvikling.

Omtrent i Aaret 1835 var den store Ildebrand 
i Hillerød, der blev i den Anledning foranstaltet 
mange Kirke Concerter m. m. for at indsamle Penge 
til de Brandlidte. Provst Salicath i Slagelse vilde 
foranstalte en Kirke Concert, han kom i den 
Anledning en Dag kjørende i sin Cabriolet til Frede- 
rikskilde og bad mine Forældre om Assistance af os 
3 ældste Søstre, Meta, Cora, Betty. Mine Forældre 
skulde jo selvfølgelig med, fra Sorø fik han betyde
lig Hjælp af Musiklærer Pedersen og hans Orchester 
og mange musikalske Kræfter, mine to Brødre Harald 
og Conrad var med blandt Sangerne, saa mine For
ældre vare glade over at have 5 af deres Børn med 
i Concerten. I en Cantate sang jeg et lille Solo 
Partie, ellers sang jeg i Chor, med Alt Stemmerne, 
jeg var som oftest Forsanger for Alterne. Det 
blev en meget smuk, indbringende Kirke Concert, 
og Dagen var i det hele taget saa vel indrettet, at 
den for os alle efterlod en kjær Erindring, der stod 
som et Lyspunkt i mange kommende Tider.

Til den store Have, over 2 Tdr. Land, havde 
vi dengang Gartner Christensen, som med sin Familie 
boede i det velbckiendte lille Gartnerhus.

Vi unge Piger toge os meget af Blomsterhaven, 
min Fader tog sig meget af hele Havevæsenet, og 
vi havde altid særdeles gode Havesager. — Min 
Fader havde en betydelig Part af Tiustrup Sø som 
Fiske Rettighed, -  han havde en Fisker boende 
ved Suseaaen, paa Tagemosen, som hver Uge skulde 
levere ind i Kiøkkenet 12—14 Pund Fisk. Jagt 
Rettigheden havde min Fader forlængst forpagtet til
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en Skytte, Iversen, i Lorup (Gunderslevholms Gods)r 
og vi fik aarlig 8 Dyr og 12 Harer paa den Tid. 
Kong skiide Molle laae tæt ved Frederikskilde, den 
borte til Eiendommen, dengang fæstet paa Livstid 
af den unge Moller P. Jappe. Smedien med Hus og 
Jord borte, foruden en Deel andre Huse, til Frede
rikskilde, saa alt omkring os laae meget beqvemt 
for den store Husholdning, hvilket lettede Arbejdet 
betydeligt. Der hørte endeel Smaa Skove til Eien
dommen, f. Ex. Mølleskoven, Rytterbjerg og Hjorte- 
vængs Skoven, Bierringhus Skoven o. s. v., hvilke 
ei alene afgav rigeligt Brænde til Husholdningen, 
men‘der kunde ogsaa sælges endeel, en god Indtægt 
tilhjelp til de stigende Udgivter til mine Brødres 
Studeringer; Gaarden eiede ogsaa et Æsel, som,, 
foruden det at kjøre Melkevogn m, ogsaa bar mange 
Kurve Frugt til Sorø, i Haven var der Overflødig
hed af Frugt, dette var ogsaa en god Indtægt. —

I de Aar modtoge vi jevnlig Besøg paa flere 
Dage af Lobels fra Helsingør; Consul Løbel, en af 
min Faders bedste Venner, var Chef for det Fen- 
wickske Handelshus i Helsingør, han var givt med 
Fanny Mullens, en engelsk Dame, hvis Moder som 
Enke dengang boede i Helsingør; hun var Venlig
heden selv, — en nydelig ung Kone.

Consul Moritz Løbel var meget musikalsk, spil
lede en nydelig Fløite, havde altid to Fløite-Etuier 
med sig. Vi kom ogsaa af og til til Helsingør til 
dem, det var en sand Fest for os at komme til det 
smukke, dengang saa rige Helsingør.

Min Fader havde en Fætter i Holland, Professor 
Niemvenhuis ved Universitetet i Leyden, — de havde 
i flere Aar correspondent og gjensidig ønsket dog 
engang at ses. Min Fader foreslog, han vilde gjøre
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Begyndelsen til nærmere Bekjendtskab, han holdt 
meget af at reise. I Foraaret 1836 skulde der gjøres 
Alvor af Reisen, en af os Søstre skulde følge med, 
og Valget faldt paa mig.

D. 6. Mai lSSti reiste saa min Fader og jeg, 
vi kjørte med egen Vogn til Vordingborg, hvorfra 
vi skulde gaae med Dampskibet Fredrik den 6te til 
Kiel. Derfra med Diligence til Hamborg og efter 
et Par Dages Ophold der med Hollandsk Skib til 
Amsterdam, De unge Fættere Coen og Henri vare 
der for at modtage os og førte os saa til vort Be
stemmelses Sted Leyden. Familien bestod af Onkel 
og Tante. 4 voxne Sønner, Coen, Henri, Dionys og 
Adrian, og en Datter Anna »Jacobe, kaldet Anna Co. 
Min Onkel var rig. havde givtet sig mange Penge 
til med sin nuværende Korns de boede smukt, havde 
2 Kjøretøier med samt Kudsk og Heste i Byen, blot 
til behagelig Afbenyttelse —- alt var meget vel
havende.

Min Onkel talte helst Tydsk, Tante kun Fransk, 
foruden det Hollandske Sprog, saa det gjaldt hver 
Dag at tale Tydsk og Fransk. Da vi var der i 6 
Uger lærte jeg omsider at snakke lidt Hollandsk 
og forstaae lidt af, hvad de andre talte om.

Familien gjorde meget for at gjore os Opholdet 
behageligt, vi kjørte meget omkring, altid i deres 
egne Vogne, vare i Haarlern, i Rotterdam, i Haag 
flere Gange, i Hernhuter Colonien Zeist, ved Bade
stedet Schaeveninge, i Nordholland, i Zaandam, hvor 
vi saae Peter den Stores Hus, — og i det ærvær
dige Delft, hvor vi saae Kongegravene, — og paa 
mange andre mærkelige Steder. Vi vare flere Gange 
i Catholsk Kirke, aldrig har jeg bivaanet Catholsk 
Gudstjeneste, saa det interesserede mig meget. —
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Ogsaa det berømte Orgel i Haarlem hørte jeg flere 
Gange. Efter 6 Ugers behagelige Ophold reiste vi 
tilbage til Danmark. Hele Familien fulgte os til 
Amsterdam, hvor vi toge Afsked og vexlede Lovter 
om Gjensyn. Onkel og Tante samt Coen og Henri 
lovede at komme til os om 2 Aar, det skete da 
virkelig, hvorom senere. Glad var jeg, da jeg kom 
hjem igjen til mit kjære Fødeland, Slægt og Ven
ner, — og Reisen selv efterlod jo mange smukke 
interessante Erindringer, som man gjennem hele 
Livet har godt af.

Omtrent paa denne Tid blev min yngste Brodér 
Georg Theodor confirmeret i Liunge af Pastor Fen
ger; han var en flink, lærenem Dreng, min Fader 
underviste ham selv i Sprog og mange gode Ting 
— vi ældre Søstre maatte ogsaa tage en Part af at 
udvikle ham. Georg og Elise voksede op som de Smaa 
i Familien og tilbragte en lykkelig Barndom. Georg 
havde et betydeligt musikalsk Talent, kom hurtig 
efter Klaverspil — Elise holdt meget af at synge, sang 
ret net. Hun blev underviist af os ældre Søstre; vi 
skiftedes til at dele Arbejderne imellem os, tog hver 
sin Maaned ude og inde, og det gik meget godt.

Imidlertid udviklede der sig megen Selskabelig
hed i Liunge Præstcgaard; der kom Mange af deres 
talrige Slægtninge, Mange af Fengers Venner, f. Ex. 
Brodrene Hammerich, Grundtvig, Ingemann o. s. v. Pastor 
Fenger var Formand for det Danske Missions Selskab 
og havde derfra mange Forbindelser. Selv vel ud
rustet af Naturen, var han Sjtelen i alle Forsamlin
ger, som han skabte og ledede ; i Kirken ved 
Bibellæsninger, Missionsmøder, Conventer o. desk 
Sangen gik igennem Alt, der blev sunget med Liv 
og Sjæl af Enhver, som kunde synge; Fenger selv



Cora Nyegaards I 'ugdomserindriiiyer. 63

havde en hoi, deilig Tenor Stemme, omfangsrig, — 
han var utrættelig. Fra ErederikskUde havde der altid 
været flittig, stadig Kirkegang, den blev endnu liv
ligere paa denne Tid. Fra Sorø kom der mange ud 
til Kirken og til Familien, Fenger havde mange 
gode Musikalier med fra Hovedstaden, som for det 
meeste befandt sig paa Frederikskilde, hvor de 
fleste musikalske Kræfter van' samlede. Weyses 
Oratorier — Kirkemusiken — Pindse Hymnen, Jesu 
Opofrelse, den ambrosianske Lovsang — Sovedrik
ken, Ludlams Hule, Røverborgen m. m. Ved Hjelp 
af Soranske Kræfter — vi omgikkes jo stadig de 
tidligere omtalte Soranskt' Familier --  fik vi meget 
af dette udfort efter bedste Evne, os selv og andre 
til megen Fornoielse. Fenger kunde sine Partier fra 
Kjøbenhavns Livet, han behøvede sjelden at øve 
sig. Desuden sang Fenger en Mængde Romancer, 
Beethovens Lieder, Weyse, Mendelsohn, Mozart 
o. s. v. Musiken var i de Aar i sin bedste Flor i 
mit gamle Hjem. At der blev spillet meget 4 luendigt, 
og det af bedste Sort, fulgte af sig selv.

Vi omgikkes meget med Kastrups i Lundehuset, 
hvor der var mange voxne Børn, paa samme Alder 
som vi, — ogsaa med Pastor Stabetis i Tiustrup, 
hvor der var 3 voxne Dotre; men vor bedste Om
gangskreds var dog i Liunge og i Soro. Kun vil 
jeg endnu her tilfoie dette: at vi Søstre hver Vinter 
deeltoge i de tidligere omtalte Concerter paa Sorø 
Academie, i Gennemsnit 4—5 hver Vinter, — min 
Fader lod os, med stor Beredvillighed, kjøre ud til 
de nødvendige Prover. Mine Fonvidn* bivaanede 
altid Concerterne, som stadig samlede en stor Til
hørerkreds, ogsaa udenbyes fra.

Erindringen om de mange musikalske Mennesker,
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man i donne Periode levede sig sammen med, blev, 
foruden den musikalske Udvikling, der gik med i 
Købet, en Skat, man tog med sig for hele Livet, da 
Tiden var omme.

I Efteraaret 1836 besøgte mine» Forældre, med 
et Par af os Sødskende, Lobels i Helsingör; vi kiørte 
dertil med egen Vogn over Roeskilde, Værebro 
Møller, Slangerup, Frederiksborg. — Opholdet varede 
i flere Dage. Efter Bestemmelsen skulde jeg, paa 
Grund af indtrufne Familieforhold, tilbringe endeel 
af Vinteren hos vore gode Venner Løbels, der altid 
saagjerne vilde „laane“ en af de mange Søstre paa 
Frederikskilde — selv havde de ingen Børn. Løbels 
boede dengang i den store, smukke Fenwicks Gaard 
paa Strandstræde — den var herskabelig meubleret, 
fra Fenwicks Tid, og Plads var der nok af. Hel
singør havde dengang endnu Øresunds Tolden, der 
boede mange anseete, velhavende Familier, der 
vrimlede af Consider og tilreisende Fremmede. 
Megen Selskabelighed var der altid, og hver 14 Dag 
Bal i Øresunds Klubsal. Der blev talt meget Engelsk 
i Løbels Hus, der spiste hver Dag 2 Engelske Her
rer ved deres Bord> foruden de mange Kaptainer, 
der kom tilreisende, dog kun 1, hoist 2 ad Gangen. 
Dette var en udmærket Ledighed for mig til at 
komme efter at snakke Engelsk — jeg havde læst 
endeel og kjendte godt Sproget, men jeg havde 
ikke før talet det. Der kom ellers mange Danske 
Familier, og de fleste, man omgikkes, vare Danske. 
I Løbet af Efteraaret var der en stor Kirke Concert 
i Anledning af Reformationsfesten, jeg havde den 
Fornoielse at synge med i Chorene, jeg stod ved 
Siden af Jette Boye, Datter af den bekjendte Pasto) 
Boye, der dengang var Præst i Helsingør.
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Da Julen kom, var der Mange, der kappedes 
om at gjore den saa munter som mulig, — Enke
frue Knox, Fru Lobels Søster, forte et stort, meget 
selskabeligt Hus — Postmester Mazrn de la Garde, 
min Moders Fætter — givt med Frk. Monrad — 
var ogsaa godt med foruden saa mange Andre. Ved 
Slutningen var der i Klubsalen en meget stor Maske
rade, hvor jeg var, med Løbels — klædt som 
italiensk Fiskerpige —. Jeg morede mig udmærket, 
det var første og sidste Gang, jeg var paa Maskerade.

Jeg spillede meget den Vinter, ikke for at øve 
mig, men til Fornøiolse — ogsaa 4 hændig med 
Hr. de Meza. hvis Foraddre boede i Helsingør, den 
senere General de Me.za. Det bedste, varigste Ud
bytte, jeg havde, var at jeg lærte endeel Engelsk; 
daglig var der god Ledighed til at tale det, og til- 
sidst talte jeg det med temlig Lethed. I Selskaberne 
var der jo altid „den Babylonske Forvirring“ af 
Engelsk, Fransk, Tydsk og Dansk, imellem hinanden, 
men det var jo en god Øvelse.

I Slutningen af Marts 18d7 forlod jeg, efter Be
stemmelsen fra Hjemmet Helsingør, efter et interes
sant, rigt Ophold hos de rare Løbels, som altid 
viste mig megen Godhed og Venlighed, som jeg ei 
alene dengang, men mange Aar senere, har takket 
uem for. Der var dengang i Helsingør Engelsk Kirke 
og Menighed, der kom jeg meget ofte med Fru 
Løbel, som ogsaa i St. Olai Kirke, hvor man hørte 
Pastor Boye. Den engelske Præst var Pastor Wade, 
han blev senere Methodist Præst i London — (givt 
med Louise Fenwick).

I Engelsk Kirke hørte jeg meget smuk Kirke
musik; den engelske Morgenhymne: „Awake my 
soul, and with the sun“ blev altid sunget, den var
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Indgangspsalinen, og jeg har siden den Tid bevaret 
Forkiærlighed for den — Børnene kjende den saa- 
godt. —

Omtrent ved Paasketid vendte jeg tilbage til 
mit kjære Hjem, beriget med mange gode, smukke 
Erindringer om Vinteren i Helsingør.

I Somren lHSti skulde mine Brødre tage Embeds 
Examen — de havde, siden de kom fra Sorø, været 
i Huset hos gamle Urtekræmmer Srldodte i Frederiks- 
borggade, hvor der var en stor Familie. — Conrad 
blev theologisk Candidat, Harald juridisk Candidat, 
begge med Laud. Conrad forlovede sig kort efter 
med Caroline Schiødte, den yngste af Døtrene, dette 
var jo, alt tilsammen, en stor Begivenhed i Familien.

Min yngste Broder Georg var imidlertid kommen 
til Kiøbenhavn, i Instrumentmager Lære, efter hans 
eget Ønske, han var bleven anbragt i den store 
Marschalske Fabrik. Det var derfra vi lærte at 
kjende Instrumentmager Moller, som dengang var 
Svend i Anstalten, og tog sig saa venligt af den 
unge, uerfarne Landsbydreng.

Og saa nærmede sig Tiden, da Hollænderne 
skulde indfrie deres Løvte: at komme til Danmark. 
Efter forudgaaet Correspondance kom de i Slutnin
gen af Juli, Onkel og Tante, Coen og Henri, de 
bleve omtrent 3 Uger, og i den Tid var der Liv og 
Munterhed allevegne; Cousine Hanne Nyegaard var 
hos os hele Ferien, foruden andre Veninder — 
Fredrik Stub, Fru Heilmans Søn, juridisk Candidat, 
ogsaa. — Mange af vore Omgangsvenner kom for 
at see de Hollandske Slægtninge. Mange smukke 
Toure bleve foretagne — Tante Stemann. som om Somren 
boede paa Valbygaard, ta't ved Slagelse, inviterede os 
Alle derhen til Middag — dette morede dem meget.
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Ogsaa i Sorø biove vi indbudne, til Iiosenørns og 
Professor Hjorts; gamle Onkel Nieuwenhuis havde 
stor Lyst til at færdes. — Onkel og Tante vilde 
saagjerne have en af de mange Søstre paa Frede- 
rikskilde med hjem til Holland, for et Aars Tid i 
Besøg — Valget faldt snart paa Augusta, der strax 
havde megen Lyst til denne Reise, og det stod ikke 
længe paa, hun gjorde sig reisefærdig. Saa var 
Tiden omme, omtrent midt i August reiste vore 
Hollandske Gjæster, glade over nu at have seet. 
Danmark og de Danske Slægtninge.

Augusta fulgte saa med, som før omtalt, — i 
Lobet af Efteraaret blev hun forlovet med Coenraad 
Nieuwenhuis. Det Aar, hun saa blev der, efter Løvte,, 
fik hun god Tid til at sætte sig ind i det Hollandske 
Sprog, dyrke sin Musik, tage Undervisning i Teg
ning m. m. --

I Slutningen af November [1838] fik vi Efter
retning om, at vor kjære Broder Georg var bleven 
meget syg — han kom paa Fredriks Hospital, hvor 
Sygdommen blev erklæret for Mavebetændelse; den 
8. December dode han, — det var med ubeskrivelig 
Sorg vi alle modtoge Budskabet om hans tidlige 
Bortgang — han var alles Yndling i Hjemmet, — nu 
den første, som forlod den store Sødskendekreds. 
„Hans Stav var brudt, hans Øie lukt, for os et ven
ligt Lys var slukt“.

I Begyndelsen af Aaret 1839 blev det bestemt, 
at jeg skulde tage ud som Lærerinde, til Præstø, 
til en Familie, hvis yngste Datter — i Confirmations 
Alderen — jeg skulde undervise i Musik, Sprog og 
andre gode Ting; jeg havde kun liden Lyst til 
denne Plads, meget hellere vilde jeg blive i mit 
kjære Hjem i min vante Virkekreds, som jeg holdt
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moget af, men, vi vare godt vante til at foie os 
øfter Forældrenes Ønsker, saa det blev ei ander
ledes.

Min cvldste Søster Meta havde i flere Aar været 
ude som Lau’erinde, men hun var svagelig, kunde 
ikke godt taale det.

Der var heller ingen anden Grund til denne 
Bestemmelse uden den, at min Fader syntes, vi 
vare for mange Sostre hjemme — jeg maatte altsa$ 
berede mig paa at tage afsted til Foraaret. Da Mai 
Maaned kom, tog jeg saa Afsked fra mit kjære 
Hjem og reiste alene til Præstø, hvor alt var mig 
aldeles fremmed. Det havde hele Dagen.været Graa- 
veir, — da jeg kom der, hvor man første Gang seer 
Præstø og Pra'sto Bugt, klarede det op og jeg saae 
mange Stjerner — dette gjorde et velgjørende Ind
tryk paa mit noget nedtrykte Sind, og nu, saamange 
Aar efter, mindes jeg, hvor glad og lettet jeg blev 
ved at see Stjernerne lyse mig ind i den fremmede 
By; — da Slutningen af Aaret kom, vidste jeg hvorfor 
jeg nu skulde til Præstø og Nysø. Den Familie, jeg 
skulde være hos, var Byfoged Mollers, hvor der var 
en voxen Datter Thora og min Elev Elise — den
gang 14—15 Aar — og en gammel Husjomfru. Der 
var et meget godt Klaveer, Huset var rummeligt og 
net, der var endeel Selskabelighed med Familierne 
i Byen. Lige over for os boede Pastor Nissens — 
der var stor Familie, en voxen Datter, Bine, og G—7 
yngre Sodskende, Drenge og Piger, den yngste var 
5 Aar gi.; — Fra Nissen var musikalsk, sang endnu 
kiønt, spillede selv 4-hændig med sin Datter Bine. 
Det var en rar Familie, hvor jeg jevnlig kom, og 
snart følte mig som hjemme. Til Nyso blev jeg in
viteret, med Justitsraad Møllers, en af de første
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Sondage, jeg var der; der aabnede sig en heel 
ny Verden for mig. Thorvaldsen var der i de Aar, 
Huset var stort og interessant, Familien bestod af 
Baronen, Baronessen, de to addste Sonner Henrik 
og Holger, den ældste Datter lilise, dengang vel 
14 Aar gi., Christian og Jeanina. Der var i Huset en 
meget musikalsk Dame Frøken Schwarzen, Selskabs
dame, som havde en meget srnuk Sangstemme, 
Mezzo Sopran; Gouvernante Mamsell Betty Salo
nion — og den unge Haler Gertner, som var der for 
at aftegne Thorvaldsens Basrelieffer. Og Cand. theol. 
J . C. Petersen, som var Huslærer; — Godsforvalter 
Beck spiste der hver Dag til Middag; han var meget 
musikalsk, spillede en smuk Violin og havde en 
smuk Tenor Stemme. Baronen var ogsaa meget 
musikalsk. Mig fik de snart til Klaveret, og jeg 
blev snart bragt til at accompagnere dem og deres 
mange musikalske Gjæster.

Mange liggende Gjæster var der den Sommer, — 
Mange kom fra de nærliggende Herregaarde, Præstø 
osv., — fra Kiobenhavn kom Konstnere og Viden- 
skabsmænd, Enhver vilde gjerne være, hvor Thor
valdsen var; — Baronesse Stampe, som var den, der 
stod ved Roret, forstod godt at styre det hele, og 
Enhver kan tænke sig, det var et interessant Hus 
at komme i. Det skjønne Nysø, bekiendt for sin deilige 
Beliggenhed, smukke Have og Omgivelser, laae, 
som velbekjendt, nær ved Præstø, saa det var nemt 
at komme frem og tilbage. Jeg blev ofte inviteret 
derud, ved mange Slags Leiligheder, men jeg blev 
nødt til at indskrænke mine Besøg af Hensyn til 
den Familie, jeg var hos. — Med min Elev Elise 
gik det meget godt, hun var en godmodig, la?rvillig 
ung Pige og havde god Lyst til Musik og Sprog.
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Henad Efteraaret spurgte Baronesse Stampe mig 
engang om jeg havde Lyst til at være Selskabs
dame paa Nyso — dette havde jeg egentlig ikke, 
Pastor Nissens, som snart blev mine gode Venner, 
ogsaa mine Forældre, raadede mig herfra, — de 
daglige Forhold vare vanskelige, og, äkulde jeg 
hytte Plads, vilde jeg helst tilbage til mit kjære 
Hjem. Men, mine Forældre syntes dog, jeg ikke 
heelt skulde afslaae dette Tilbud, — det blev da 
saaledes bestemt, at jeg skulde tilbringe de sidste 
Efteraars Maaneder paa Nyso, indtil Nytaar. Flise 
MøZ/er skulde den Vinter gaae til Confirmation, saa 
det blev snart jevnet, at jeg forlod Byfogdens Hus, 
og tog til det stolte Nysø de forste Dage i Novem
ber. Det var en heel ny Verden for mig at komme 
ind i. Efterhaanden levede man sig sammen med [dem] 
og der var mange, som for omtalt; jeg deelte Værelse 
med Frøken Schwarzen, Selskabsdamen, en rar, god
modig Pige.

At see Thorvaldsen hver Dag var jo noget Stort,
— det varede ikke længe forend jeg blev forlangt 
til at spille ham isovn efter Middagsbordet, da han 
gjerne tog sig en lille Slummer — han holdt meget 
af Musik. Og ofte maatte jeg spille Marcher og 
Polonaiser for ham; naar han, kort for Middagen 
kom ned fra sit Atelier — som han havde ovenpaa,
— og klagede over kolde Fodder, saa tog Baronessen 
ham under Armen og marcherede rask op og ned 
ad Salene med ham et Qvarterstid. — Det varede 
ikke længe forend Musiken var i fuld Hang, — 
Frøken Schwarzen havde sin smukke Sangstemme, 
men kunde ikke spille, hun var derfor meget glad 
over at faae mig til at accoinpagnere sig — det 
var hende paalagt at fremme Musiken der i Huset



Cara Ny egatt i'd s Ungdom.ser i n d ringer. 71

saameget som muligt, men Mamsell Salomon, Gouver
nanten, spillede kun lidt, kunde ikke aeeompagnere. 
Operaer som „Jodinden“, „Hans Ileiling“ stode stadig 
paa Klaveret og der blev sunget af dem alt hvad 
der paa nogen Maade kunde udføres. Vi opdagede

CeHner del. N.vsn. T h o r v a ld s e n .
(1839.)

snart, at Frøken Schwarzen og jeg, Forvalter Beck 
og Baronen kunde danne en god Qvartett og det 
morede os meget at indstudere Qvartetter; da vi 
bleve sammensungne, havde vi megen Fornøielse 
af dem. Hver Fredag var der musikalsk Aftenunder
holdning; Kammerherre Neergaards fra Lindersvold
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var der altid, Kammerherren havde en god Tenor 
og sang altid med; — foruden flere Andre. Ogsaa 
fra Præstø. Cand. Petersen hørte ikke med til det 
musikalske Hold, han havde desuden nok at tage 
vare med sine mange Elever, var dog ofte om Aftenen 
i Familiekredsen, og deeltog i Selskabeligheden saa- 
vidt Tiden tillod det. Den ældste Son Henrik skulde 
meste Efteraar være Student.

Vi talte ikke meget sammen, men stiltiende ud
viklede sig efterhaanden de Følelser, der skulde 
blive Grundlaget til et livsvarigt Forhold.

Den 19. November var det Thorvaldsens Fodsels
dag. Den blev en Festdag for hele Huset, og Baro
nessen gjorde alt hvad der stod i hendes Magt for 
at vise Thorvaldsen, at han var Festens Konge. Ved 
Bordene sang man Sange til Ære for Thorvaldsen, 
forfattede af Cand. Petersen, der var Familiens yndede 
Leiligheds Digter. Om Aftenen skulde der gives 
Scener af forskellige af Holbergs Comedier; jeg var 
med blandt de Spillende, Hovmesteren var Soufleur, 
— Mange fra Egnen vare indbudne for at overvære 
Forestillingen; — Thorvaldsen morede sig godt, og 
loe hjertelig med de Andre. —

D. 3. December kom Efterretning fra Kiøbenhavn 
om Frederik Otes Dod; det var høitidelige smukke 
Dage paa Nysø. Den gamle Grevinde Danneskiold fra 
Gisselfeldt var der flere Dage med nogle af Familien, 
for at blive modelleret af Thorvaldsen, De holdt Alle 
meget af Musik, saa der blev musiceret meget i de 
Dage, storlig fandt de Behag i at høre Frøken 
Schwarzen og mig synge Sinaa Duetter, som vi 
kunde levere mange af, jeg tog altid Alt Stemmen, 
vi vare godt sammensungne; hver Aften bleve vi 
anmodede om at lade os hon». Da Grevinde Danne-
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skiolds Buste var færdig, bleve vi Alle kaldte op i 
den store, prægtige Havesal for at betragte det fuld
endte Værk. — Efter den gamle Konges Død skulde 
jo alle gaae i Sort, der anlagdes jo almindelig Lande
sorg. — Ved Afskeden takkede Grevinde Danne- 
skiold Frøken Schwarzen og mig fordi vi havde 
sunget saa smukt for hende og bad os komme lil 
Gisselfeldt.

Den unge Maler Gertner, som jeg for har omtalt, 
havde altid travlt med at aftegne Thorvaldsens be
rømte Basrelieffer, man saac ham kun ved Bordene 
og lidt seent paa Aftenen, hvor han dog tidt kom tids
nok til at deltage i Lotterie Spillet, som Baronessen 
hver Aften — en Times Tid — satte igang for at 
underholde Thorvaldsen, der, som bekiendt, holdt 
meget deraf. Den nydelige, velbekiendte Tegning: 
Menneskets Skgtsaand af Thorvaldsen gav (iertner mig 
ved Afskeden, til Erindring; tilvisse blev det mig 
en kiær Erindring om den Tid.

Mamsell Salomon, Gouvernanten, var en klog 
lille Dame, jeg stod paa en meget venskabelig Fod 
med hende, og det blev en Aftale, vi skulde corre
sponded, naar jeg forlod Nysø.

Saa mønnede sig Juletiden, jeg vilde helst reist 
hjem til Juleaften, men Baronessen ønskede, jeg 
skulde blive Julen over, hun ventede endeel musi
kalske Gæster, saa skulde Musiken rigtig gaa 
for sig. --

Julen paa Nysø blev en meget livlig Tid; blandt 
mange Andre kom ogsaa den dengang bekiendte 
Violin Spiller og Guitarspiller Lemming — og IL C. 
Andersen; han forelæste flere Aftener Mulatten, som 
dengang endnu var i Manuskript, — og flere af 
sine senere saa berømte Eventyr, — han fandt og-
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saa paa mange Juleløier, som morede dem Alle
sammen, Thorvaldsen ikke mindst.

Pastor Nissens fra Præste, mine gode Venner, 
kom ofte i deres Selskaber, det var mig altid saa 
kiært at se dem.

I Juletiden var Cand. 
Petersen ofte tilstede og 
deeltog i Selskabeligheden 
og i hvad man foretog sig; 
der saaes vi jo oftere end 
til dagligt Brug — som 
tidligere omtalt.

Tause, maaske (ler
for desto sikkrere, voxede 
Kiærlighedens skiønne Fø
lelser sig stærkere, stærke 
nok til at danno det indre 
Baand, der skulde forene 
os; — der var aldrig, meU 
lem os, vexlet eet Ord, der

Gertner del. berørte nogetnærmere For-
A. C. Petersen. hold. Aarets Aftenrøde blev

mit Livs Morgenrøde med Hensyn til min Fremtid. 
Tro, Haab og Kiærlighed bar mig over i det nye Aar.

Dagen til Nytaarsaften var bestemt til min Af- 
reise, jeg skulde følges med nogle Andre, der skulde 
til Næstved.

Saa kom Afskedens Time — det var om For
middagen. Thorvaldsen sagde mig et venligt Farvel, 
og takkede mig fordi jeg havde spillet saa smukt 
for ham; Baronen, som nu altid var Godmodigheden 
selv, takkede mig for alle de gode Musiktimer vi 
havde haft sammen, og gav mig en Kurv deilige 
Æbler med paa Reisen. Baronessen, som var en ud-
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mærket Værtinde, kunde jeg med god Grund takke 
for behageligt Ophold. En
hver især i den store Kreds, 
jeg havde sluttet mig til i 
denne interessante Tid, fik 
jeg sagt godt Farvel. Cand.
Petersen fulgte mig ud til 
Vognen, rakte mig nogle 
Smaa Pakker og Sager, jeg 
skulde have med paa Rej
sen — gav mig Haanden 
(forste Gang) og sagde:
„Farvel! jeg glemmer Dem 
aldrig.“

Saa rejste jeg og forlod 
det store, rige Nysø, som
det nu skulde vare en Hirreiitzcn del.
Stund inden jeg saae igjen. Corn Nyegaard.

Henad Aften kom jeg til mit kjære Hjem — 
Frederikskilde — hvor jeg endnu fandt Julegjæsterne 
samlede; foruden Harald og Conrad var der Carotine 
Schi ødte, Cousine Hanne Nyegaard og Cousin Frits Ross. 
Det var jo Nytaarsaften saa alt havde et festligt 
Præg, det var rart at see Familien samlet, og nu 
havde jeg jo meget at fortælle om hvad jeg nylig 
havde oplevet. --

Min Søster Augusta var imidlertid kommen hjem 
fra Holland, saa vi vare mange om at dele hvad 
Godt der nu kunde komme i den Deel af Ferien, 
der endnu var tilbage. Der var paa den Tid megen 
Selskabelighed paa Egnen.
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I Begyndelsen af Aaret 1840 skulde der arbeides 
paa Augustas Brude Udstyr; det var et kjært Ar
beide, vi vare jo mange om det, og det gik rask 
fra Haanden. Brylluppet var bestemt til Somren. — 
Imidlertid horte jeg af og til fra Nysø, Mamsell 
Salomon og jeg holdt vor Aftale, vi skrev jevnlig 
til hinanden. Ogsaa fra Pastor Nissens havde jeg 
Breve, saa det var mig kiært ikke at blive fremmed 
for, hvad der forefaldt paa Egnen.

T April 1840 blev min yngste Soster Elise con- 
firmeret i Liunge Kirke af Pastor Fenger; hun var 
den sidste Confirmand af de 9 Sødskende. Ofte 
maatte hun savne den bortgangne Broder og Lege
kammerat Georg; hun blev den eneste tilbage af de 
„to Smaa".

D. .20. Juni havde Azigusta Bryllup med Coenraad 
Nieuwenhuis; hans Broder Henri Nehavenhuis fulgte 
med som Forlover. Til Brylluppet var kun den nier- 
meste Familie samlet; Augusta stod Brud i Liunge 
Kirke i en hvid figureret Silkekjole — hun var kun 
20 Aar gi., saae ud over Livet med lyse Forhaab- 
ninger. Kort efter Brylluppet reiste de unge Folk 
igjennem Skandinavien, som Hollænderen havde 
Lyst til at see,' de kom tilbage til Fredrikskilde d. 
7.-8 . August, det var en heel Fest at see dem igjen 
just i de Høitidsdage. da saamange gode Venner 
vare samlede. Den 7 .-8 . August var, som bekjendt 
mine Forældres Fødselsdage, som altid samlede en 
stor Kreds af Slægt og Venner, fra Sorø og Om
egnen; alt gik ud paa at give det hele et festligt 
Præg og forskønne de Dage efter bedste Evne. En
hver som var med dengang, har, mange Aar efter, 
med Glæde mindedes disse to smukke Festdage.

Efter et lille Ophold af en Uges Tid paa Fred-
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rikskilde reiste Augusta med sin Mand til Holland til 
deres Hjem i Amsterdam hvor de boede i de forste 
Aar. —

Grundtvig havde sagt til Fenger i Liunge 
1840, han ønskede Melodie til Reis op Dit Hoved, 
al Christenhed — Fenger spurgte mig om jeg 
vilde gjøre det, sagde dertil, det vilde vivre ham 
og hele Conventet en stor Glæde at kunne synge 
dette deilige Digt. Jeg sagde, ja, jeg skal prove 
paa det. Det var paa en Tid, da vi hjemme 
havde meget travlt i Huset med Slagterie og meget 
andet, og det var netop i November min Manned 
at bære Husets Byrder. Saa kom Pastor Fenger en 
Dag og mindede mig om mit givne Ord, sagde, de 
maatte dog endelig have den til Vartou Kirke naar 
Advents Sondagen kom. En Eftmd. jeg havde be
sluttet at gjore Alvor af det, havde vi endnu meget 
travlt med Slagterie, bleve ikk(* færdige førend ved 
Solnedgang. Vi vare jo en stor Familie, havde kun 
1 Dagligstue, hvor Klaveret stod — sjelden havde 
jeg Tid, endnu sjeldnere Ro til sligt. Jeg tog Grundt
vigs Sangværk i Haanden, tog en gammel Kaabe 
og en Havehat paa og vandrede ned i Lundem hvor 
der var Ro, — det var en smuk Aftenrode», — jeg 
læste Sangen igennem, men Tusmørket faldt paa, 
jeg gik ud ved Kæmpe Graven, hvor der var lidt 
mere Dagslys, og lyttede, valgte mig nogle Vers, 
der tiltalte mig meest — stille stod jeg mens Solen 
sank, og horte saa hele Melodien med Harmonierne, 
som de ere opskrevne, — det hele strax, paa engang, 
i As Dur. Jeg kunde accurat see at synge den heelt 
igjennem, og prove den om Tonerne svarede til den 
deilige Text — saa gik jeg op — tilfreds med denne 
hoitidelige Stund. Da jeg spillede den paa Klaveret,
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som jeg havde hørt den, fandt jeg intet at rette. 
Jeg skyndte mig at skrive Noderne og sende den 
til Fenger, som strax sendte den ind til Grundtvig 
og til Vartou Kirke, hvor den blev sunget, da Tiden 
kom 2. Søndag i Advent. Der er jeg har aldrig 
rettet en Tøddel siden jeg dengang skrev den op. —

Stiltiende havde jeg nu i Løbet af Aaret ventet 
paa hvad der snart maatte komme —

d. 22, November kom Brev fra Cand. Petersen, 
hvori han friede til mig, mindede mig om „den 
tavse Forstaaelse, der havde været mellem os paa 
Nysø og paa hvilken han havde bygget sit Haab
— og bad mig følge sig igjennem Livet. Førend til 
Julen kunde han ikke personlig give Møde.“

Aarsagen hvorfor han ikke tidligere havde 
kunnet nærme sig, var den, at Baronessen havde 
bedet ham om at besørge den ældste Søn Henrik 
Stampe færdig til Student, førend han forlovede sig
— dette havde han lovet.

Nu blev der Glæde derhjemme og i Omegnen 
over min Forlovelse, Egnens Folk glædede sig til 
at see Skatten, jeg havde fundet, nu til Jul, mine 
Forældre glædede sig til at see deres nye Sviger
søn, mine Sødskende ikke mindre til at gjøre Be- 
kiendtskab med den nye Svoger.

1). 2-‘>. December, Lille Juleaftens Dag, oprandt 
i smukt klart Frostveir, om Aftenen Kl. 8—9, kom den 
længselfuldt ventede nye Jule-Gjæst, i deiligt Stjerne- 
skin, med en Vogn fra Næstved. Jeg førte ham ind til 
mine Forældre, som vare de første, der modtoge ham
— saa kom mine Sødskende og kappedes om at 
ønske ham velkommen iblandt os; — Harald og Con
rad, Caroline Sehiødte, Frits Ross og Cousine Hanne 
Nyegaard vare der ogsaa, saa der var strax Mange.
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Juleaften blev nu dobbelt Hoitid med det nye 
Medlem Alexander Christian Petersen, der kom ind i 
Familien som min Forlovede og iaar maatte blive 
Hovedpersonen.

Første Juledags Morgen var der altid Fro Prædiken 
i Liunge Kirke, derhen maatte vi jo Alle; i Kirken 
var der Manges Øine, der, under Julesangene, vog
tede paa „Jomfru Coras Kiereste“ — og efter Kir
ken blev han præsenteret for Mange, som gjerne 
vilde frembære deres Lykønskninger.

Blandt Juleselskaberne ude og hjemme var det 
første og største Trolovelses Gildet i mit kjære Hjem, 
— Naboer og Venner bleve kaldte sammen, alt i Huset 
sat paa bedste Been, og det var en smuk Aften, da 
vor Skaal første Gang blev udbragt af min Fader, Pastor 
Fenger, gamle Kastrup og flere. —

Nytaarsdag pleiede min Fader at tage til Sorø 
om Formd. og gratulere Nytaar hos de Familier, vi 
kiendte, iaar tog han sin nye Svigersøn med for at 
præsentere ham for Ingemanns, Rothes, Professor Hjorts, 
Godsinspekteur Povelsens,Musiklærer Petersens, Oberst 
Pentz's osv. —

Tiustrup So var hele Julen tillagt, saa der blev 
mange Fornøielser for Skøiteløberne, til Klinten, 
Bavelse So, gamle Pastor Stabelis i Tiustrup Præste- 
gaard m. m. —

Den første Julegave jeg modtog af min Ven 
var Kratzenstein Stubs berømte Haandtegninger, de 
vare lagte i en Billed Mappe, som Baronesse Stampe 
selv havde forfærdiget og foræret ham paa Nysø 
med flere andre smukke Billeder. Denne Skat har 
jeg den Dag i Dag. —

Henad Foraaret 1841 fik jeg en Indbydelse fra 
Pastor Nissens i Præstø om at komme der en Maaneds
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Tid naar Skoven blev grøn. Dette glædede jeg mig 
meget til, saa kunde jeg jevnlig sees med „Nysø’s 
A. C. Petersen“, som nu ogsaa var bleven min; han 
var altid kommet der meget og stod i venskabeligt 
Forhold til Præstefamilien; da Mai Manned kom, 
reiste jeg til Præsto, glad over at gjensee de gode 
Venner og den deilige Natur i sin Foraarspragt. 
Imidlertid var den ældste Datter, Bine, bleven for
lovet med Godsforvalter Beck paa Nyso, en Begiven
hed som vakte stor Glæde i hele Familien; — han 
var dertil musikalsk og det passede godt i Nissens 
Familie, hvor Musiken altid blev holdt hoit i Ære. 
Til de ældste Drenge var der kommen Huslærer, en 
theol. Candidat Roll, — han havde en ret god Bas 
Stemme; det varede ikke længe, forend vi fik ind
rettet en Qvartett — Fru Nissen, jeg, Beck og Hr. 
Roll. Den var rigtignok ikke saa god, som den, vi 
havde paa Nyso, men det er altid fornoieligt at 
synge sammen, undertiden gik vi over i Kirken og 
morede os med at synge der. Petersen kom, saa 
ofte hans Tid tillod det, ind til os, og vi spadserede 
lange Toure sammen i den deilige Egn.

Paa den Tid boede Catechet Møllers i Præstø; 
han var givt med en Dame fra Haderslev, det var 
unge Folk; at de kom meget til Nissens, fulgte af 
sig selv; ogsaa kom Petersen og jeg af og til 
hos dem, de to Theologer havde jo meget at tale 
sammen om.

Paa Nysø saae det anderledes ud end da jeg 
forlod det, Baron Stampes var paa den Tid i Italien 
med Thorvaldsen, der, som bekjendt, inderlig havde 
ønsket at see Rom engang endnu. Der var saaledes 
intet Familieliv under deres Fraværelse. —

Dennegang fik jeg de mange Natur Skønheder
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ved Præsto rigtig at see, jeg spadserede lange 
smukke Toure med min Ven; den unge Vaar og det 
nye Forhold som Forlovede bidrog jo til at forhøie 
de Glæder, vi havde.

En Maaneds Tid gik hurtig under saa behage
lige Omgivelser, da Tiden var omme, var jeg glad 
over mit Besøg og over at have gjort nærmere Be- 
kjendtskab med Pastor Nissen og hele den rare 
Familie, som jeg mange Aar senere vedligeholdt 
Forbindelse med. Det var sidste Gang, jeg saae min 
Ven i de Omgivelser — ved Slutningen af Aaret 
forlod han Nysø — hans Gerning var tilende — og 
reiste til Kiøberihavn.

En Sommermorgen i Lunden nede ved Søen 
stod jeg med Ingemanns Digte i Haanden og læste 
den deilige Sang heelt igjennem: „Bevar mig, min 
Gud, til Dig staar min Lid“ — da jeg havde læst 
den ud, havde jeg de Toner, som ere nedskrevne i 
den gamle blaa Nodebog — jeg fastholdt dem i mit 
Indre, spillede saa engang i Løbet af Dagen hele 
Sangen, som den er skrevet, forandrede intet af 
hvad jeg havde hørt, mens jeg læste den.

Det var den deiligste Sommermorgen Stund, man 
kan tænke sig, — da jeg havde havt den deilige, 
korte Stund med Poesi og Toner, ilede jeg op til 
Huset og til alle de Pligter, jeg dengang havde at 
opfylde.

I Løbet af Somren 1841 reiste min Søster 
Amalia til Holland, Augusta havde inderlig ønsket, 
hun skulde komme derover, de to Søstre havde i 
mange Aar fulgtes ad i alle Ting og længtes efter 
hinanden. Amalie var saa glad ved at reise til 
Amsterdam til den kjære Søster og Svoger; hun 
blev i Holland i 4 Aar, indtil forandrede Forhold i

6
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Hjemmet kaldte hende tilbage til Danmark. — Amalie 
var meget musikalsk, hun spillede smukt, havde en 
god, smuk Alt Stemme, som hun forstod at bruge 
godt, — vi Søstre sang meget sammen, Terzetter, 
Weyse havde udgivet en Samling Sange, udsatte for 
tre Damestemnier, dem sang vi næsten alle og kunde 
mange af dem heelt uden ad, saa vi ofte sang 
dem i det Frie, hvor vi kom hen, det var os en 
stor Fornøielse. Efter Amalies Bortrejse indskræn
kede Sammensangen sig til at Betty og jeg sang en
deel Duetter, ogsaa dette maatte jo være godt. Betty 
havde en smuk Sangstemme, men hun spillede slet 
ikke, saa hun maatte hjelpes godt, naar man skulde 
indstudere noget Nyt.

Da Julen kom, kaldte den de sædvanlige Ferie- 
gjæster sammen, — iaar kom Petersen (som min 
Pen herefter vil kalde ham) ikke fra Nyso, men fra 
Kiobenliavn, hvor han nu boede, efterat han om 
Efteraaret havde forladt Nysø. Han havde lejet sig 
nogle Værelser i Fiolstræde og begyndt sine Under- 
viisningstimer; da han nu vilde offre sig til Lærer 
Gjerningen inden han kunde faae Præstekald, var 
det jo om at gjøre at faae det mest mulige ud af 
det. Det var nu ikke vanskeligt for ham at faae gode 
Timer; hans Stilling paa Nysø i 4 Aar havde skaffet 
ham endeel Anseelse og gode Bekjendtskaber, og 
hans Dygtighed som Lærer blev snart bekjendt. 
Han fik Timer i store Pige Instituter, f. Ex. Fru 
Surlaus, hvor den fornemme Verden sogte hen; og 
fik efterhaanden Adgang i meget gode Huse, f. Ex. 
Stiftsprovst Trydes, og det store Lettiske Hus i Ny
havn, — det Hele skaffede ham en aarlig Indtægt, 
saa han godt kunde leve deraf.

Min Broder Harald og Fætter Frits Ross boede
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i de Aar i Kiøbenhavn hvilket gav Anledning til 
adskillige behagelige Sammenkomster.

Kort efter*) forestod mig en stor Sorg — jeg 
reiste hjem Dagen efter [Tndvielscn] og traf min 
yngste Soster Elise syg; hun døde efter faa Dages 
Sygdom d. 13. December. Dette var jo en pludselig 
og en stor Sorg for hele Familien, — hun var den 
yngste, kun 18 Aar gi., og havde hidtil altid været 
rask og munter; — min Moder tog sig det meget 
nær; over lude den paafølgende Vinter lagde der sig 
jo et Sørgeflor.

Elise Nyegaard. Meta Nyegaard.

Det var de to Yngste, der forst forlod den 
store Familiekreds; de forste, der gik forud og 
pegede honimod de lyse Egne heroventil, —*de 
første af os, der havde naaet Maalet, hvorfra ingen 
Vandrer vender tilbage.

Min ældste Søster Meta havde paa de senere 
Aar skrantet endeel, hun led uf en begyndende 
Brystsygdom, som langsomt udviklede sig, —"vor 
Hushege, den flinke Doeto-r Doicsen i Soro, belavede

*) en Kejse til Helsingör i Kfteraaret 1843, hvor Cora
Nyegaard bl. a. overværede Indvielsen af Kronborg-
Slotskapel. (Udg. Anin.)
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os paa, vi maatte gjøre os fortroelige mod don Tanke 
at miste hende, dog gik der et A ars Tid eller hun
gere hen, forend Sygdommen tog alvorlig fat.

T vor Forlovelses Aar havde Petersen søgt mange 
Præstekald hele Landet rundt, men ingen af dem 
faaot. r Efteraaret 1844 blev Pastor Holst, dengang 
Præst i Jydstrup, forflyttet til Borup. Det hændte 
sig paa denne Tid, at min Moder en Dag kom til 
Sorø for at besøge Ilosenorns —  der traf hun den 
gamle Kammerherre Neergaard fra Skioldenæsholm, 
ved Middagsbordet spurgte han min Moder, om hun 
havde Lyst til at .jeg skulde blive Præstekone i 
Jydstrup? — dette Spørgsmaal bejaede hun natur
ligvis strax, og han sagde da, om hun vilde bringe 
den Hilsen fra ham til Candidat Petersen, at han 
kunde om faa Dage gaae hen i Frederiksholms Canal 
(hvor Kammerherre Neergaard eiede en stor Gaard) 
og melde sig hos Kammertjeneren, saa vilde han 
nærmere tale med ham. Petersen gik saa derhen 
og fik snart ud af det, at han blot kunde skrive 
Ansøgningen paa den af Kammerherren opgivne 
Maade, saa var han sikker paa at faae Pnestekaldet. 
Dette var jo mens Godsejerne endnu havde Kalds 
Ret. — Allerede den 12. December 1844 blev Petersen 
kaldet til Præst i Jydstrup og Valsølille, en stor 
og vigtig Begivenhed i vor Familiekreds — da 
Julen kom blev det jo dobbelt Iløitid med den nye 
Præst, som modtog Gratulation af Shegt og Venner; 
det blev nu sidste Gang, han tilbragte Julen som 
Feriegjæst paa Frederikskilde.

1845 oprandt, det sidste Aar, jeg endnu, som 
Cora Nyegaard, begyndte i mine Forældres Hjem.
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Da jeg*) kom tilbage til mit Hjem, fandt jeg 
alt ved det gamle paa det mer, at Meta var syg; 
hun var sengeliggende alt i nogen Tid, mens jeg 
var borte, hun led af tiltagende Brystsyge — havde 
ofte Lægetilsyn, vor flinke Doctor Boiesen gjorde 
for hende hvad han kunde, men til os sagde han 
alt dengang, der kunde ikke være langt tilbage. . . .**) 
Det var en bedrøvelig, alvorlig Tid, der skulde 
genncmgaues — d. 13. April dode den kjære Søster 
Meta, from og gudhengiven, som hun altid havde 
vieret. Jeg tabte i hende min kiæreste Søster, vi 
To havde altid fulgtes ad fra Barndoms og Ung
domstiden og forstode hinanden saa godt. Paa Be
gravelsesdagen kom Petersen fra Jydstrup og holdt 
en meget smuk Tale over hende i den gamle Sal, 
inden hun blev blev baaren ud fra Fædrenehjemmet.

Bryllupsdagen 16. Maj [1845] oprandt med det 
deiligste Foraarsveir; — mit kjære gamle Hjem var 
bleven festlig smykket, alt tidlig om Morgenen var 
deraf velvillige Hænder strød Blomster rundt om paa

efter en Rejse til Kobenhavn i Jan. Febr. 1845 bl. a. 
for at overvære Pastor Petersens Ordination, som fandt 
Sted i Frue Kirke 7. Febr. 1845. (Udg. Anni.)

**i Det var paa dette hendes sidste Sygeleje, at Meta Nye
gaard en Dag kom til at læse den 36te Davids Salme, 
og da hun fo 1te sig saa grebet af den, dristede hun 
sig til at skrive til Ingemann for at sporge ham, om 
han ikke vilde sætte den paa Vers for henne, saa den 
lod sig synge. Det gjorde han, og det blev „Til Him
lene rækker Din Miskundhed, Gu<lw.

Originaleksemplaret med Ingemanns egen Haand 
og Udskrift til Jomfru Meta Nyegaard ejes af Frk. Cora 
Petersen, Soro, og gengives her med bendes velvil
lige Tilladelse - i Facsimile.
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do Veie vi skulde gaae, — den gamle troe Marie Husar 
bragte mig tidlig om Morgenen Æske og Brev fra 
Fru Ingemann med min Brudekrands*) og Thorvald
sens Hymen og Amor i Biscuit — hun havde alt 
ofte sagt, hun vilde binde min Brudekrans. Min 
hvide Brudekiole havde jeg Dagen iforveien mod
taget fra Fru Lobel hun havde længe» iforvejen on-

*) Det beror tilsyneladende» pan en Fejlhuskning, hvad der 
fremgaar af efterfølgende Brev af ir,/5 1845 fra F ru  Lucie 
Ingemann, f. Mandix.
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sket at forære mig min Brudekiole, med Tilbehor; 
min Moder gav mig Brude Sløret. I Middags Stunden 
kjørte vi hjemme fra, til Kirke, Brudevielsen skulde 
være Kl. 2; paa Henveien, ved Topshoi Skov var
opreist en smuk Æreport-------paa Hjemveien fra
Kirken var der ved Suserup en endnu smukkere 
Æreport, der tog sig deiligt ud i den smukke Ud
sigt, man derfra har.

Kirken var nydelig pyntet af mange venlige 
Hænder, — Fenger havde valgt til Brudetalen: 
„Takker Herren, thi han er god, og hans Miskund
hed varer evindelig.“ Ved Udgangen af Kirken 
havde samlet sig mange kjære Venner fra Barn
doms og Ungdomstiden for at lykønske Brud og 
Brudgom. . . . Familiekredsen var- ei ret stor, der 
var kun faa Fremmede tilstede. Om Søndagen vare 
vi Alle i Liunge Kirke —; først Mandag Formiddag 
d. 19. forlod jeg med min Mand mit elskede Barn
domshjem og ankom her til mit nye Hjem i Middags 
Stunden.

Nogle personalhistoriske Oplysninger.
S. 49. Peder Nicolai Nyegaard (1779—1862), Justitsraad, Ejer 

af Frederikskilde.
Jorgen Fenger, fhv. Styrmand.
Betty o: Catharine Elisabeth Nyegaard (1813—1865). 
Harald Nyegaard (1814—1891), Byfoged i Neksø og

Aakirkeby.
Conrad Nyegaard (1815—1882), Sognepræst til Blidstrup. 
Amalie Nyegaard (1817—1851).
Augusta Nyegaard (1818—1879), g. m. Dr. jur. Coenraad 

Nieuwenhuis.
Meta Nyegaard (1810—1845).
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S. 50. John Thomsen Gad (1800—1880), Stiftsprovst, Sogne
præst til Kjettinge og Bregninge; skrev — ogsna i 
sin Ungdom — Digte. Til et af dem: Kilden ved 
Rønnebæk komponerede Cora Nyegaard, efter Op
fordring af ham, en Melodi i 1822, da hun var 10—11 
Aar gammel; det var hendes første Værk.

Hans Peter Linderup (1802—1855), cand. theol.
Georg Nyegaard (1823—1838).
Elisa Nyegaard (1825—1843). Om hende skrev Inge

mann Sangen: Det var en Sommerkvæld liflig og 
sval. Den er trykt i B. S. Ingemanns Samlede 
Skrifter 4. Afd. 8. Bd. (Kbh. 1845), S. 219.

S. 51. Bedstemoder o: Mette (Medea) Sophie Nyegaard, f. Lem- 
vigh (1751—1827), g. in. Bibliothekar Peder Nicolai 
Nyegaard (1745—1799).

S. 52. Jørgen Langhoff (1767—1822), g. m. Helene Cathrine 
Henningsen-Treschouw (c. 177(5—1852).

Poul Christian Stemann (1764—1855), Amtmand i Sorø 
1798—1827, derefter Geheimestatsminister, g. m. Ca
thrine Elisabeth (Betzy) Wasserfall (1767—1850).

Petronelle Wasserfall (1763—1789), Moder til Justits- 
raadinde Nyegaard paa Frederikskilde, gift med 
Oberst, Generaladjudant Poul Alexander Ross (1746 
—1810).

Frederik Volf Carl Pedersen (1779—1854), Organist og 
Musiklærer i Sorø.

Søstrene Stemann o: Eleonora (1793 — 1865), Petronelle 
(1804—1839) og Louise (1807—1837).

Christen Olsen (1785—1833). Sognepræst til Liunge. 
Frederik Ferdinand (1792—18(53), Ai veprins.
Erich Gjorup Tauber 1782—1854), Direktør for Søro

Akademi og Skole 1822—1830.
Kantaten „Sorø Academies Indvielse“ findes trykt i 

Smaadigte og Reiseminder af B. S. Ingemann (Kbh. 
1832) S. 54—59, se ogsaa B. S. Ingemanns Samlede 
Skrifter Fjerde Afdelings Sjette Bind (Kbh. 1845) 
S. 122—126. Om den skriver han til sin Svigerfader, 
Etatsraad Mandix 24 .Mai 1827 (se Breve til og fra 
Ingemann, S. 194): Cantaten gik godt cg vandt meget 
Bifald saavel Texten som Musiken.
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Christian Ludvig Stemann (1791—1857). Stiftamtmand, 
Kammerherre.

Anna Joaehimine Henriette Bruun Neergaard (1800— 
1832).

S. 53. Elise Henriette v. Stemann (1822—1901).
Poul Christian v. Stemann (1823 -1855), Hofjægermester, 

Ejer af Restrup, g. m. Catharina Elisabeth Olrik 
(1835—1897).

Johan Andreas v. Stemann (1825—1904), Etatsr., Kmhr., 
Ejer af Restrup.

Eleonora Stemann (1793—1865), senere Stiftsdame i 
Vallø.

Catharina Elisabeth (Betty) Stemann (1830— ), g. m.
Stiftamtmand Heltzen (1818—1898).

Rosenørns o: Ritmester, Generalkrigskommissær Peter 
Otto Rosenørn (1778—1847) og 2den Hustru Catharina 
Elisabeth Stemann (1789—1870).

Helene Christine Rosenørn (1813—1892), g. m. Etats- 
raad, Borgmester i Helsingør Jacob Baden Olrik 
(1802—1875).

Matthias Hans Rosenørn (1814—1902», Indenrigsminister, 
Stiftamtmand.

Peter Eicon Rosenorn (1811—1872), Inspektor paa 
Herlufsholm.

Catharina Elisabeth Wasserfall Rosenorn (1831—1916), 
g. m. Oscar Ferdinand de Serene d’Acqueria til 
Merringgaard (1814—1880).

Poul Christian Stemann Rosenorn (1824—1902), Rit
mester.

S. 54. Augusta v, Tillisch (1795—1887), Datter af Major Fre
derik v. T. og Ida Christiane, f. Ericius.

S: 55. Moschelles □: Ignaz Moscheles (1794—1870), bøhmisk 
Musiker.

Peder Hjort (1793—1871), Lektor i Sorø 1822—1849, 
Professor.

Ludvig August Rothe (1795—1879) Lektor i Sorø 1822 
—1849, Professor.

Carl Emil Mundt (1802—1873), Lektor i Soro 1843—1849, 
Professor.
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Carl Frederik Jung, (1799—1874), Assistent ved den 
physiske. Opdragelse paa Soro Akademi, Lieutenant.

Bernhard Severin Ingemann (1789—1862), Lektor i Soro 
1822-1849.

S. 56. Søren Wendelboe (1775—1852), Distriktskirurg i Soro, 
Læge ved Akademiet og Hustru Maren, f. Faber 
(1777—1850).

August Joachim Frederik Pentz ( —1846), Oberst.
Soven Kierulf Povelsen (1788—1861), Etatsraad, Gods

forvalter.
Hector Frederik Janson Estrup (1794—1846), Lektor ved 

Soro Akademi 1822, Direktor for Soro Akademi 
1830—1837.

Christian Frederik Emil Wüster (1797—1840), Lektor 
ved Soro Akademi 1828—1840.

Johannes Carsten Hauch (1790—1872) Lektor ved Soro 
Akademi 1827—1846.

Hans Harder (1792—1873), Landskabsmaler, Tegnelærer 
ved Soro Akademi.

Dr. theol. Magnus eller Mogens Sommer (1762—1848), 
Præst i Soro 1798—1848, g. m. Ellen (Eleonora) 
Marie Borup (1762—1836).

Lic. theol. Johannes Ferdinand Fenger (1805—1861) 
Præst i Lynge-Broby 1833—1854, g. m. Marie Magda
lene Boesen (1809—1872).

Peter Andreas Fenger (1799—1878', Præst i Slots- 
bjærgby 1827—1855, senere ved Frelsers Kirke i 
København 1855—1878.

S. 57. Casper Christopher Scholler Stabeil (1768—1853), Præst 
i Tjustrup-Haldagerlille 1802—1844.

Christian Wilsters Solvbryllupssang eksisterer, saa 
vidt vides, ikke mere.

S. 59. Gerhard Giese Salicath (1788—1848), Præst ved Slagelse 
St. Mikkels Kirke 1833-1848.

S. 60. Moritz Lobel ( —1857), Konsul i Helsingør.
Jacob Nieuwenhuis (1777—1857), Professor i Filosofi 

ved Universitetet i Leiden, g. m. 2° Anna Margrethe 
Elizabeth Clazina van Pesch (1789—1857).

S. 61. Coenraad Nieuwenhuis (1813—1881), Dr. jur., Advokat«
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Hendrik Nieuwenhuis (1816—1890), Dr. jur., Godsejer. 
Dionys Nieuwenhuis (1819—1894), Dr. jur., Godsejer. 
Adriaan Nieuwenhuis (1820—1880), Dr. jur.. Forfatter,

Godsejer.
Anna Jacobe Nieuwenhuis (1826—1877), g. m. Sogne

præst til Hoogland Richard (1823—1897).
S. 62. Brødrene Hammerieh o: Peter Frederik Adolph Ham- 

merich (1809—1877), senere Professor i Kirkehistorie 
ved Københavns Universitet og Martin Johannes 
Hammerich (1811—1881) Bestyrer af Borgerdydskolen 
i Kobenhavn.

Nicolai Frederik Severin Grundtvig (1783—1872;, Præst 
og Forfatter.

S. 64. Henriette Dorothea Sofie Boye 11821—1895', g. m. Land- 
fysikus paa St. Thomas og St. Jan Andreas Vilhelm 
Pedersen (1809—1856).

Caspar Johannes Boye (1791—1853), Præst i Helsingör 
1835—1847.

S. 65. Elisabeth Francis Knox, f. Mullens, g. m. Kobmd. 
George Knox.

Benjamin Anthon Alexander Mazar de la Garde (1795 
—1881), Postmester i Helsingör, g. m. Charlotte 
Dorothea Cathrine Monrad(1800—1871).

Christian Jacob Theophil de Meza (1756—1844), Dr. 
med., Læge i Helsingør.

Christian Julius de Meza (1792—1865), General.
Wade, engelsk Præst i Helsingør, g. ni. Luise Fenwick.

S. 66. Lauritz (Lars) Schiødte (1776—1848), Urtekræmmer, 
Oberstlieutenant i det borgerlige Artilleri, g. m. 
Louise Didriche Bech (1778—1860).

Caroline Margrethe Schiødte (1818—1891) g. m. Conrad 
Sophus Nyegaard (1815—1882), Sognepræst til Blid- 
strup.

Frederik Gottlieb Kratzenstein-Stub (1812—1839). 
Cand. jur.

S. 68. Jacob Christopher Moller (1779—1856), Justitsraad, By
foged og Byskriver i Præstø, g. m. Else Cathrine, 
f. Poulsen ( —1859).

Thora Møller ( —1878).
Elise Moller ( —1885).
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Ludvig August Nissen (1799—1848), Plæst i Præsto 
1835—1844, g. m. Anna Dorothea Palme, f. Wester- 
gnard (1801— ).

S. 69. Henrik Stampe (1794—1876) Lehnsbaron til Baroniet 
Stampenborg, g. m. Christine Marie Margaretha, 
f. Dalgas (1797—1868).

Henrik Baron Stampe (1821—1892) til Baroniet Stampen- 
borg.

Holger Christian Frederik Baron Stampe-Charisius 
(1822—1904) til Baroniet Stampenborg.

Kirsten Marie Elisabeth Baronesse Stampe (1824—1883). 
Christian Hermann Baron Stampe (1831—1897), fhv.

osterrigsk Lieutenant.
Jeanina Emilie Baronesse Stampe (1833—1861).
Frk, Sehwartzen blev Selskabsdame paa Nyso efter

Cora Nyegaards Bortrejse.
Betty Salomon (af Familien Slomann). Ogsaa for hende 

stod Opholdet paa Nyso i et straalende Lys. 1 hen
des efterladte Stambog tindes Vers af flere af Egnens 
Folk. Frk. Salomon beskæftigede sig med literær 
Virksomhed og komponerede (se Baronesse Stampes 
Erindringer om Thorvaldsen, S. 341).

Johan Vilhelm Gertner (1818—1871), Maler.
S. 71. Johan Ferdinand de Neergaard (1796—1849), Amtmand 

Kammerherre, til Lindersvold.
S. 72. Johanne Henriette Valentine Grevinde Danneskjold- 

Samsoe, f. Kaas (1776—1843), g. m. Christian Conrad 
Sophus Greve Danneskiold-Samsoe. (1774—1823), 
Amtmand, Geheimekonferensraad.

S, 73. Frederik Carl Lemming (1782—1846). Violinist og 
Guitarspiller.

H. C. Andersen (1805—1875), Digter.
Mulatten. Originalt romantisk Drama i fem Akter af

H. C. Andersen blev ferste Gang opfort paa den 
danske Skueplads 3. Febr. 1840 og udkom samme 
Aar i Kobenhavn.

S. 75. Eleonora Elisabeth Johanne Sofie Nyegaard (1818—1900), 
Datter af Justitsraad P. N. Nyegaards Broder, Skole
lærer Christian Gottlieb Brorson Raakjær Nyegaard
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(c. 1789—1831) og Hustru Ingeborg Marie, f. Engels
toft (1777—1832).

Sophus Frederik Walmoden Ross (1821—1892), Oberst. 
S. 79. Christian Gottlieb Kratzenstein-Stub (1783-1816), Hi

storiemaler.
Gustav Herman Markus Roll, Student fra Haderslev 

1834, theol. Cand. 1841.
Carl Edvard Müller (1812— ) Catheket i Præsto, senere 

Præst i Haderslev.
S. 82. Christoph Ernst Frederik Weysc (1774—1842), Kom

ponist.
Eggert Christoffer Tryde (1781—1860). Sognepræst ved 

Vor Frue Kirke i Kobenhavn og Stiftsprovst 1838.
S. 83. Rasmus Bruun Bojesen (1805 — 1877), Distriktslæge i 

Sorø.
S. 84. Ernst Henrik Holst (1803—1867), Præst i Jydstrup, 
k senere i Borup og Kimmerslev.
S. 86. Marie Husar, en Kone, der havde sin stadige Gang

paa Frederikskilde og var gift med Lars Husar, 
som boede paa Rytterbjærget lige ved Suserup Skov.

Tillæg.
Da Cora Nyegaard var bleven forlovet med theol. Kandidat 

Petersen, sendte han hende 10. December 1840 et 238 Sider 
stort Bind Digte, som han i Tidens Lob havde forfattet og 
tilegnede hende det med følgende Linjer:

Du lytted ofte til de Toner sære,
Som fra det stille Iljærtedyb udgik,
Du ene kunde kjærligt Flammen nære,
Du ene læste Sjælen i mit Blik.

Derfor til Dig, min Coralil! jeg sender 
Min Qvædling fra den fagre Tid, som svandt,
Modtag den kærligt med smaae hulde Hænder 
Og see til Lysets Sol, som nys oprandt’
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Det er sikkert dette Bind Digte, som Cora Nyegaard 
har laant Ingemann til Gennemlæsning, og som han udtaler 
sig om i folgende Brev. der hidsættes her sammen med en
kelte andre:

Soroe, d. 12. Mai 1841.
Paa min Lucies og egne Vegne takker jeg Dem, kjære 

Jomfr: Nygaard for den venlige Fortrolighed, hvormed De 
har villet meddele os hvad der kun tilhører Privatlivets og 
Deres eget Hjertelivs afsluttede Kreds. Jeg vilde gjerne til- 
foie nogle tilfredsstillende Yttringer om Virkningen af det 
Meddeelte paa dem, der staae i et fjernere Forhold til For
fatterens Personlighed. Hvad Lucie angaaer, da har hun dog 
kun været istand til at skaffe sig en meget ufuldstændig 
Forestilling derom, da hun slet ikke kan komme ud af med 
Lethed at læse Manuscriptet. Jeg har derimod heelt gjennem- 
Iæst det, og jeg kan vel see, at de alvorlige Stykker i Sam
lingen ere udsprungne af Kjærlighedens og en christelig 
Følelses Idee-Kilder; men hvad der hos mig var til Hinder 
for en tilfredsstillende Opfattelse, var udentvivl den Fordring 
paa Eenhcd og ITeelhed i den poetiske Anskuelse, der hos 
mig er Betingelse for enhver sand poetisk Nydelse. Hiin 
saavel Tankens som Formens Eenhed savnede jeg, og det 
Hele faldt mig derfor fra hverandre i Brudstykker. De 
spøgende Stykker i Riimhrevform vilde allermindst tiltale 
mig, og da desuden et Par af dem stod i umiddelbar For
bindelse med Gudstjenesten, kunde jeg ikke faae den deri 
angivne Tone til at harmonere med Prædikantens og Psalme- 
Forfatterens Grundstemning. — Dog en Kritik hører aller
mindst hjemme her. Kommer jeg engang til at tale med Hr. 
Petersen derom, skal jeg gjerne nærmere motivere mine 
Indvendinger. Slige Udbrud af hvad der flagrende bevæger 
sig i den ungdommelige Sjæl, uden at have fundet sin be
stemte og eiendommelige Form, henhore efter min Anskuelse 
til de Ungdomslivets Privatstudier, der ingen fremmed Be- 
rorelse taale, og som man altid selv fra et andet Stade i 
Livet med tilstrækkelig Strænghed vil bedømme.

Uden alt Hensyn paa den productive Fuldendthed, er 
Sands og Kærlighed for Konst og Poesie allerede et saa 
vigtigt Middel til Livets Forskjønnelse, at den i sin stille
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fordringslose Skikkelse, som Privatlivets Huusgud, mangen
gang endog kan yde en virkeligere Lykke, end den heldigst 
fremtrædende offentlige Konstnervirksomlied. Det er mig der
for glædeligt at tænke paa, at de Toner, der saa yndigt roro 
sig i deres Indre og hvormed de saa ofte har fornøiet Andre, 
med Deres hele Væsen har fundet Gjenklang i et Hjerte, 
der med Kjærlighed til Konst og Poesie vil harmonere med 
Dem og forskjonne Deres Tilværelse.

Deres hengivne
B. S. Ingemann.

Til Jomfr. Cora Nygaard.

Paa dette Brev svarer Cora Nyegaard i følgende Linjer:

Frcdrikskilde, d. 20. Mai 1841.
Det er mit Hjertes Trang at takke dem, kjære Professor

Ingemann, for de Linier, de i Sondags sendte mig, og som 
stedse ville blive mig dyrebare, saavel med Hensyn til hvad 
de sagde mig om Petersens Digte, som de ret har gjort mig 
en Glæde med at gjennemlæse, som til de Yttringer i Slut
ningen af Brevet, der nærmest tiltale mig, og som mægtigt 
berorte Strenge i mit Indre, der ere mig kjære og hellige, 
og som kun faa, af hvem jeg træffer paa min Livs-Vandring, 
ret kraftigt formane at berøre, saaledes at de endnu længe 
efter kunne tone for mit Øre, saaledes at den yndige Klang, 
der frembragtes ved den oieblikkelige Berorelse, endnu efter 
mange Tiders Forløb, kan glæde min Sjæl. Havde jeg mod
taget disse Yttringer fra en fremmed, mig ukjendt Digter, 
de havde vel interesseret mig, men ikke glædet mig, ikke 
tiltalt mit hele Væsen, saaledes som det nu var Tilfældet, 
da jeg gennemlæste deres Brev; netop fordi jeg kjender 
meget af deres rige, indvortes Liv, som jeg alt, fra min 
Barndom af, har elsket, som dengang kun laae dunkelt for 
mit Blik, men som stedse er afklaredes mere og mere for 
mig, og som jeg nu, i en modnere Alder troer at kunne fatte 
en Del af, — jeg siger, en Deel, da jeg ei vilde vove at sige, 
at jeg fattede det ganske, thi jeg foler dybt, at jeg deri 
endnu er langt tilbage, — netop fordi jeg skylder dem meget 
med Hensyn til Udviklingen af min Kjærlighed, min Sands 
for Poesie, da, fremfor mange andre, deres poetiske Frem-
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bringelser, længe have næret og pleiet denne Spire i min 
Sjæl, netop derfor vare mig deres Linier usigelig kjære, og 
jeg sætter Priis paa ethvert Ord, de indeholde. Tidlig til
talte de mit unge Hjerte; tidlig følte jeg mig, som uvilkaar- 
lig, hendragen til alt, hvad jeg læste af dem, og meget deraf 
smeltede, mig selv ubevidst, sammen med de Toner, der røre 
sig dybt i mit Indre, og i hvilke Gud har skænket mig 
mangfoldig Glæde, og givet mig Forsmag paa de rene, de 
himmelske Harmonier, der engang hisset ville fryde min 
Sjæl; jeg maatte udtale i Toner, hvad der dybt havde gre
bet mig, min unge Sjæl maatte sværme, maatte fole med 
dem, og naar den da gav det Toner, hvad den endnu den
gang kun dunkelt fornam, da syntes den bedre at kunne 
nyde, at kunne forstaac, hvad der mægtigt drog den til sig. 
Hos dem har jeg fundet, hvad jeg forgjæves har søgt hos 
mange Andre, hos dem har min hele Sjæl fundet Hvile, ofte 
fundet, hvad den kunde tilegne sig, ofte fundet udtalt, hvad 
der dunkelt laa i dens Tanker, hvad der uklart viste sig for 
dens Blik, som de ofte har hævet til Himlen, og hvis Syns
kreds de, for en stor Deel, har udvidet.

Dog, jeg foler altforvel, at jeg kun ufuldstændigt for
maner at udtale, hvad jeg egentlig gjerne vilde sige dem: 
imidlertid er jeg overbevist om at de, efterat have gjennem- 
læst disse Linier, med et eneste Blik paa mig, vil kunne 
læse, hvad der er foregaaet i min Sjæl, medens jeg skrev 
dette.

Vil de hilse deres Kone venligst fra hendes og 
deres inderlig hengivne

Cora Nyegaard.

Det Side 88 nævnte Digt lyder saaledes:

Elise Sofie Nyegaard
24. April 1825 — 13. December 1843.

Det var en Sommerqvæld liflig og sval —
Der dandsed en Jomfru i Kildernes Dal 
— Hun var glad som Fuglen i Lunden.
Hun dandsed saa let som Fjærbolden sprang;
Som Kornlærkens Jublen klang hendes Sang.
Nu den Dands og den Sang er forsvunden.
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Der stöd en Jomfru ved Kildernes Strøm —
Det risled i Kilden som Sang om en Drøm, 
men hun sang om Glæden, som kommer.
Den Ungersvend, helst hun dandsede med,
Tre Sommere savned blivende Sted —
Men han tænkte paa hende hver Sommer.

Der floi en Fugl over Kildernes Dal —
Saa gaadefuld sang den en Vinterdag sval —
Den vist sang om Vaarcn, som kommer.
Hvad Fuglen har sjunget Jomfruen veed —
Hun smiled og bøied Hovedet ned —
Hendes Sjæl floi til Englenes Sommer.

B. S. Ingemann.

Kort efter sender Ingemann følgende Brev til Frede- 
rikskilde, men det lader sig ikke afgøre, om det er stilet til 
Cora Nyegaard eller til hendes Fader; det sidste turde 
maaske være det rimeligste.

Den store og pludselige Familiesorg i Deres Huus*) har 
vakt almindelig Deeltagelse. At vi ogsaa her i denne Tid ret 
•ofte og med Inderlighed har tænkt paa Dem og Deres har 
De vel kunnet formode, men De har intet Tegn seet derpaa; 
Jeg har ofte tænkt paa at besøge Dem, men derved er det 
blevet, tildeels fordi jeg ikke er ganske rask, har Tandpine 
og slige Pillerier, som man maae tie med, naar Talen er om 
Hjertesorg og væsentlige Tab for hele Livet. Det Uventede 
og Uforberedte i et saadant Vink af den alvorlige Døds
engel, som vi vel ved er Alkjærlighedens Sendebud, men 
dog altid er os en smertebringende Gjest, et saadant Lyn
slag i et Huus og et glad Famlieliv, kan kun Gud give Styrke 
til at udholde og Kjærlighed til at bringe i Samklang med 
•det øvrige Liv, hvor Grundtonen har det sande og evige 
Livs Dybde, og Gud skee Lov! det er Tilfældet hos Dem 
og Deres. Alt hvad jeg kunde sige Dem til Trøst vilde der-

'*) Elise Nyegaards Død 13. Decbr. 1843. (Udg. Anm.)
7
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for kun være en mat Reflex af hvad der i denne Tid vist 
har gestaltet sig for Dem baade i Tanke og i Toner fra 
Livets levende Kilde i det bevægede Hjerte. Gud styrke og 
velsigne Dem! De hjerteligste Hilsener til Dem og hele Fa
milien fra min Lucie og Deres med sand Deeltagelse hen
givne

B. S. Ingemann.
Soro, d. 31. Deeb. 1843.

Af et Brev fra P. N. Nyegaard til B. S. Ingemann.

. . . Deres skjønne og rørende Digt over vores tabte 
Elisa er allerede sendt derover*) med Anmodning om at med
dele Broderen**) en hollandsk Oversættelse deraf Han kan 
nemlig ikke dansk.

Vi leve her ved det Gamle. Metas Tilstand er ufor
andret.

Med mange venlige Hilsener.
Deres ærb. hengjvne

Fkilde, 13/3 44. Nyegaard.

d. 15. Maj 1845.
Hiertelig Tak, gode Cora for Deres kiærlige Brev. 

Jeg sendte Dem saa gierne med Myrterne et Par Hiertestraae 
som jeg synes hører til en dansk Brudekrands; men jeg har 
desværre ingen; jeg vilde med største Glæde have bundet 
Krandsen, men Jomfrukrandsen taber i mine Øjne sin Be
tydning nnar en Kone har bundet den; dertil kan kun en 
Jomfru have Lov; det er ogsaa ganske vor Almues Mening. 
Modtag nu Myrterne fra vore Træer med de hierteligste 
Ønsker og tillad at jeg lader den overbringe af vor kiære 
gamle Billedtalers Udsendinger***). Nu Guds Velsignelse i

*) Til Holland. (Udg. Anm.)
**) Henry Nieuwenhuis, der var forlovet med Elise Nye

gaard. (Udg. Anm.)
***) Thorvaldsens Hymen og Amor (Udg. Anm.)
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Deres nye Stilling. Venlig Hilsen fra Ingemann; han tænker 
selv at bringe Dem sin Lykønskning paa Løverdag. Tak for 
al den Godhed De har viist mig og bevar altid en venlig 
Plads i Deres Erindring

til Deres Lucie.
[Udskrift] S. T.

Frøken Cora Nyegaard
til Frederikskilde.

Skønt de stammer fra en langt senere Tid, kunde der 
maaske være Grund til ogsaa at hidsætte følgende Breve:

Til Fru Cora Petersen, 
fodt Nyegaard.

Sorø d. 2den April 1861.
Lad mig hjertelig lykønske Dem, kjære Fru Cora, og 

Deres Mand til den forestaaende Glæde i Præstegaarden, 
naar Deres Johannes*) næstkommende Søndag nedlægger det 
Vidnesbyrd i sin Faders Haand, at han kjender den Skat, 
der blev givet ham i den hellige Daab og meer og meer i 
sit Liv vil tilegne sig den usigelige Rigdom, den indeholderi 
Til fuldstændig Kundskab og Tilegnelse af Christen dommens 
hele Indhold troer jeg rigtignok der behøves en Livserfarings 
som intet Menneske i det første Par Tiaar af sit Liv kan 
besidde; men at det er en stor og uudtømmelig Velsignelse,, 
der er bleven ham tildeel før han mindes sin Tilværelse, 
vil og kan Confirmanden, med Guds Hjælp, erkjende og 
glæde sig ved — og den Tid vil sikkerlig komme, da han 
selv uden ydre Opfordring og Tilskyndelse vil gribe og 
fastholde, hvad der endnu maaske synes ham gaadefuldt. 
Hils ham venligt fra den gamle Gudfader i Sorø saavelsom 
fra min Lucie, som med mig tilønsker ham og Forældrene

*) Fhv. Adjunkt i Sorø Johannes Petersen (1846— \
(Udg. Anm.)

7’
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Lykke og Velsignelse! Bed ham modtage det Par Boger*), 
jeg lier sender ham, til Erindring om Dagen og om Gud
faderen!

Med Guds Hjælp vil han gjore sine Forældre Glæde.
Vi har i disse Dage hort, at Deres kjære lidende Søster 

paa Frederikskilde**) nu dog føler sig endeel stærkere, og 
at Vaarluften synes at ville bringe hende nogen Sundhed igjen. 
Gud give, det maa skee!

Tak for det trofaste, venlige Sind, Deres Brev ogsaa 
vidner om! Jeg paaskønner den Hjertelighed, hvormed De 
altid har glædet mig.

Deres venligst hengivne
B. S. Ingemann.

1802 d. 6. April.
Tak for Dit Brev gode Cora. Der ligger vist nok en 

stor Trøst i den Tanke, at hans heele Væsen, baade som 
Menneske og Digter har giort et saa velsignet Indtryk paa 
saa mange Siele og at han endnu vil kunne virke til Vel
signelse, som Digter, hos næsten alle Siele, som forstaae 
det danske Sprog; jeg takker Gud derfor og for al den Naade 
han har skienket mig i vort Liv og Sielesamfund. Det er 
mig og en kiær Tanke endnu at være knyttet til ham, i Siele, 
som havde os begge kiær. Det er jo det eeneste Samfund vi 
endnu har i denne Verden. Om de, der gaar forud, kan see 
ned til os, veed jeg ikke, sommetider synes mig det var Synd, 
at han skulle see hvad jeg lider; men kan han see herned, 
saa seer han vist ogsaa det, med forklarede Blikke. „Kort

*) „Valdemar Sejr“ og „Confirmations-Gave“, i hvilken 
sidste Ingemann har skrevet:

Til min kjære Gudsøn 
Johannes Petersen

med Ønsket om en stedse rigere Fylde af det Liv og 
den Velsignelse, hvis store Betydning han paa denne 
Dag har förnummet.

d. 7de April 1861.
B. S. Ingemann.

**) Betty Nyegaard (1813—1865).
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er Smerten, evig Glæden“ siger Schiller i Jeanne d’Arch og 
det maae jo staae saa langt klarere for dem, som skue 
ned fra Klarhedens Rige. At jeg lever i hans Siel, det er 
jeg forvisset om, og at vi stunde til et saligt Samfund hos 
Gud. Jeg veed og, at al Smerte, vi lide, dog kommer fra Gud, 
som er Kiærligheden selv; og jeg haaber, at han i Naade 
vil hielpe mig til, som Christus byder os, hver Dag villig 
at tage vort Kors op. Dertil behove vel Alle hans naadige 
Bistand: Enhver faaer, eller har vel sit stille Kors at bære 
i denne Verden. Gud velsigne og bevare Dig og Dine!

Din Lucie.

Brevene af 12/5 1841, 31/12 1843 og 2/4 1861 fra Ingemann 
og af 15/5 1845 og 6/4 1862 fra Fru Lucie Ingemann ejes af 
Frk. Cora Petersen, Digtet om Elise Nyegaard af Overlærer 
Mathiessen, der begge velvilligst har stillet dem til min 
Raadighed; Brevene fra Cora Nyegaard af 2% 1841 og fra 
P. N. Nyegaard af 13/3 1844 findes paa Sorø Akademis Biblio
thek i Ingemanns Brevsamling, hvortil jeg ved Velvilje af 
Bibliotekaren, Overlærer Gad, har haft Adgang.


